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الاولىالطئعةمقدمة

علىوبركاتهورحماتهوسلامهاللهوصلاة،والاخرينالاوْلينوإله،العالمينربللهالحمد

ورحمة.أجمعينوصحابته،الطاهرينوالهمحمدسيدنا،ورسلهأنبيائهوخاتم،خلقهصفوة

الدين.يومإلىلاحسانوتابعيهم،للتابعينومغفرتهالله

زيارتيايام،المغربيةبالبلاد"وجدة"مدينةمنالصالحينالإخوةبعضسألنيفقد..وبعد

بهما،والتمشك،والسنةالكتابإلىالإخواندعوتيبمناسبةسألني،الإسلاميةالديارلتلك

.ومكانزمانكلفيلهموالخيرالقوةومصدر،المسلميننجاةسبيللانهما

الزبوعتلكفيالصالحةوالجماعة،هناكالمؤمنةللفئاتأضعأنالمؤمنالبعضذلكسألني

نفسه،واداب،عقيدتهفيالصالحالمسلميهمماكليشمل،قانونأوبمنهاجأشبهكتابا

،)1(اللهنورمنقبساالكتابيكونأنعلى،لإخوانهومعاملته،لربهوعبادتهخلقهواستفامة

هالتهما،يعدوولا،والسنةالكتابدائرةعنينبرجفلا،المحمديةالحكمةشمسمنوفلقة

..الاحوالمنبحاليإشعاعهمامركزعنينفصلولا

وأ،المطلوبالكتابوضعفي!ساللهفاستعنت،طلبواماإلىالصالحينالإخوةوأتجا

والتنقيح،والتأليفالجمعفيالمقدسةالديارإلىعودقييوممنوأخذت،المرغوبالمنهاج

الاسبوعيةالسويعاتتلكفيتعالىاللهباركوقد.با!بوانشغالفراغيقلةعلى،والتصحيح

تمحتىاثنينعامينسوىيمضفلم،والتفكيربالهمالمليئةأياميجمامنأختلسهاكنتالتي

.الإخواناملهاالتيوالصورة،رجوتالذيالوجهعلىالكتابوضع

لمولو،كتابايقدم.مكانكلفيالإسلامإخوةمنالصالحينإلىيقدمالكتابهووها

عليه،والإقبال،فيهالرغبةمنويكثر،قيمتهفييزيدانعساهبمالوصفته،وجامعهمؤلقهأكن

مسلم.بيتمنهيخلوانينبغيلاالذيالمسلمكتابانه:فيهاعتقدماذلكمنحسبيولكن

منفصلكلوفي،فصوليعدةبابكلفي،ابوابخمسةعلىيشتملوالكتاب،هذا

.!ألزتأالذىوالؤرورمولهءباللهئانوا>:5حققولهفينوزاسماهلأ"؛الكريمكتابه:الليمابنويىالمراد)1(



الأولىالطبعةمقدمة

وتقل.أحياناتكثرموادوالمعاملاتالعباداتبابيفصول

والرابع،الأخلاقفيوالتالث،الآدابفيوالتاني،العقيدةفيالكتابمنالاولفالباب

الإسلاميةالشريعةلأصولجامعاكانوبهذا..اهعاملاتفيوالخامس،العباداتفي

به،الأخذإلىالمسلمينالإخوةأدعووأن،"المسلممنهاج"أسميهأنمحبىوصح.وفروعها

فيه.بماوالعمل

بابففي-تعالىاللهشاءإن-حعمنامسلكاوضعهفي-اللهبتوفيق-سلكتوقد

صاحبها؛ونجاة،سلامتهاعلىالمسلمينلإجماعالسلفعقيدةعنأخرجلمالاعتفادات

القطرية،الإسلاموعقيدة،بعدهمنلهموالتابعينأصحابهوعقيدة،ابدالرسولعقيدةلانها
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مماالاصحواختيارالاصوبتحريفيجهدااللم-والمعاملاتالعبادات-الققهبابوفي

مما،اجمعينتعالىاللهرحمهموأحمد،والشافعيومالك،حنيفةكابي،الأعلامالائمةدونه

لاأصبحتولهذاادبرسولهسنةأواللهكتابمنظاهردليلأوصريحنص!لهيوجدلم

سواء-المنهاجبهذاالمسلمينمنعملمنأنفيشأاقليساورنيولا،ريبادنىيخالجني

وهدي،وتعالىتباركاللهبشريعةعاملهو-والأخلاق،الادابأواصلققهأوالعقيدةبابفي

ايخض.نبيه

الفقهيةالمسائللدونت-تعالىاللهبإذن-شئتلوأنهالمسلمونالإخوةيعلمأنبأسولا

المصادرمراجعةعناءمننفسيارحتبذلكولكنت،خاصىإماممذهبعلىالمنهاجهذافي

معروفهوكما،أخرىوالمتفقةأحياناالمتباينةوالآراء،الختلفةالاقوالوتصحيح،المتعددة

واحدطريقفيالمسلمينإخواننامنالصالحينجمعفيالملحةرغبتيلكن،العالمينلدى

وتتفاعل،عواطفهموتتجاوب،أرواحهموتتلاقى،أفكارهموتتحد،قواهمفيهتتكتل

العناءهذاوأتحمل،الصعبالمركبهذاأركبجعلتنيالتيهي،ومشاعرهماحاسيسهم

القصد.وبلوغالمرادنيلعلىللهوالحمد،الاكبر

شر،حدثاحدثتقدهذاصنيعيفيانييقولعبدكل!ربيإلىلاشكووإني،هذا

صرفيحاولمنكلعلىوتعالىسبحانهوأستعديه،المسلمينمذهبغيربمذهبأتيتأو

إنني-إذ؛وضعتالذيوالمنهاج،دعوتالذيالطريقهذاعنالأمةهذهمنالضالحين

ا!!،نبيهوسنةاللهكتابعنأعلمفيماقصدغيرأوقصدعنأخرجلم-غيرهإلهلاوالذي
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شعرةقيداخرجلم،المسلمينملايينذلكقيواتبعهم،بهوعملواالإسلامائمةراهعماولا

.أبدا

الطريق.طولبعدالوصولوتقريب،الفرقةبعدالجمعسوىليقصدلاانهكما

صحيحاعملاالمنهاجفيهذاعملياجعل!الضالحينومتولي،المؤمنينولييافاللهم

بهوأنقذ،فيهبماوعملبهأخذمناللهمبهوانفع،مشكورامرضياسعيافيهوسعيى،مقبولا

انك،لهدايتكأهلارايتهمنعبادكمنبهواهد،المترددينالحيارىعبادكمنشئتمنرئييا

وسلم.وصحبهوالهمحمدسيدناعلىاللهموصل..ذلكعلىالقادروحدك

فيالمنورةالمدينة
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المؤلف
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العقيدةفي:الأولالباب

تعالىباللهالإيمان:الأولالفصل

عليه،تدوركلهاالمسلمحياةإذ.قدراواعظمها،شا"ناالقصولهذهاخطرمنالقصلهذا

بكاملها.المسلملحياةالعائمالتظامفيالأصولاصلفهو،بحسبهوتتكيف

تعالى:باللهالإيمان

)1(فاطر!وانهوتعالىتبارسالنببوجوديصدقأنهبمعنىتعالىباللهيؤمنالمسلم

ولا،هوإلا)2(إلهلا،ومليكهشيءكلرب،والشهادةالغيبعالم،والأرضالسموات

لهدايةوذلك،نقصانكلعنمنزه،كمالبكلموصوف-وعلاجل-وانه،غيرهرب

الاتية:والعقليةالنقليةللادلةثم)3(شيءكلقيللهتعالىالله

النقلية:الأدلة

فيوذلكوصفاتهأسمائهوعنللخلقربوبيتهوعنوجودهعنبنفسهتعالىإخباره-1

ثمايامستةفيوالارضالسمواتخلقالذىاللهربكمرب>:!قولهومنه،الكريمكتابه

لهالابامرهمسخرتوالنجوموالقمروالشمسحعيثا)4(يطلبهالنهاراليليغشيالعرشعلىاستوى

.54[:]الاعراف<العالمينرباللهتباركوالامرالخلق

:الشجرةمنالمباركةالبقعةفيالأيمنالواديبشاطئ-ا!لا-موسىنبيهنادىلمأوقوله

أناإلاإلةلااللهأناإنني>:وقوله[03:]القصمى<العلمينرباللهاناإنييخموسى>

اسماءهوذكره،نفسهتعظيمفيوقوله.[14فى]<لذكريالصلاهوقمفاعبدني

هو*الرحيمالرحمنهووالشهادةالغيبعالمهوإلأإلهلآالذىاللههو>:وصفاته

المتكبرالجبارالعزيزالمهيمنائمؤمنالسلامالقدوسالملكهوالاالةلاالذيالله

فيمالهويسبحالحسنىالاسماءلهالمصورالبارئالخالقاللههو*يشركونعمااللهسبحن

.[]الحشر<الحكيمالعزيزوهووالارضالسموت

مالك*الرحيمالرحمن*العلمينربللهالحمد>:نفسهعلىالثناءفيوقوله

هو.الابحقمعبودلا)2(.خالق)1(

صيعا.)4(.43:الأعراف.<اللههداناأنلولالنهتدىكناوما>:تعالىقولههذامصداق)3(



العقليةالأدلة/تعالىباللهالإيمان8

وحدةأمةأمتكم-هذهإن>:المسلميننحنخطابنافيوقوله[الفاتحة]<الدينيوم

وقوله.<فاتقونربكموأنا>:المؤمنونآيةوفى.[29:]الانبياء<فاعبدونربكموأنا

كانلو>:قولهالأرضفيأوالسمواتفيغيرهالهأو،سواهربوجوددعوىإبطالفي

.[22:الانبياء]<يصفونعماالعرشرباللهفسبحنلقسدتااللهإلاءالهةفيهما

وعنتعالىاللهبوجودوالمرسلينالانبياءمنألفاوعشرينوأربعةمائةمننحوإخبار-2

نبيمنمنهموما،وصفاتهأسمائهوعنفيهاوتصرفهلهاتعالىخلقهوعن،كلهاللعوالمربوبيته

كلامأنهمعهيجزمما)1(روعهفيألقىأوْرسولاإليهبعثأوتعالىاللهكلمهوقدإلأرسولولا

اليه.ووحيهالله

كماتكذيبهالبشريالعقليحيلالبشروخلاصةالخلقصفوةمنالكبيرالعددهذافإخبار

بصحتهويجزمواويتحققوايعلموالمبماوإخبارهمالكذبعلىالعددهذا)2(تواطؤيحيل

حديثا.واصدقهم،عقولاوارجحهم،نفوساواطهرهمالبشرخيارمنوهم،ويتيقنوا

في،إياهوطاعتهمالهوعبادتهمسبحانهالرببوجودواعتقادهمالبشرمنالبلايينإيمان-3

لاالذيوالعددوالافةالجماعةعنفضلاوالاثنينالواحدبتصديقجاريةالبشريةالعادةأنحين

وعبدوه،عنهوأخبروابهامنواماصحةعلىوالقطرةالعقلشاهدمع،الئاسمنيحصى

اليه.وتقزبوا

،شيءلكلوربوبيتهوأسمائهصفاتهوعناللهوجودعنالعلماءمنالملايينإخبار-4

أجله.منوابغضوالهوأحبوا،واطاعوهعبدوهلذلكوأنهم،شيءكلعلىوقدرته

العقلية:الأدلة

اللهوهوخالقهابوجوديشهدالمتنوعةالكثيرةوالخلوقات،المختلفةالعوالمهذهوجود-1

العقلأنكما.سواهوإيجادهاالعوالمهذهخلقادعىمنالوجودفيهناكليسإذبم!

وذلك،موجدبلاشيءابسطوجوديحيلإنهبل،موجدبلاشيءوجوديحيلالبشري

العوالمبهذهإذافكيف،فيهالهفارنربلاالارضعلىفراثنأولطبخهمعالجبلاكطعام

مختلفةكلها..وكواكبوقمروشمصرأفلاكمنحوتوماسماءمنالهائلةالضخمة

بينمامعوحيوانوجانإنسانمنقيهاخلقوماوأرض،والشيروالابعادوالمفاديرالاحجام

والخصائص،والقهومالإدراكفيوالاختلاف،والألسنالالوانفيتبايننمنوأفرادهاأجناسها

الاخر.البعضالبعفيىوإقراراليءعلىالاتفاق:التواطؤ)2(.والتقلالقلب:الروع)1(



العقليةالأدلة/تعالىباللهالإيمان

وما،أنهارمنفيهاأجرىوما،والمنافعالألوانمختلفةمعادنمنفيهاأودعوما،)1(والشيات

أنواعهاوتتباين،ثمارهاتختلفوأشجارنباتمنفيهاأنبتوما،بأبحاريابسهاأحاط

وفوائدها.وخصائصها،وروائحهاوطعومها

!؟وجودهعلىدليلفهو،معانيهونفهم،ونتدبرهنقرؤهايدينابين!كلامهوجود-2

قائل.بدونقولولا،متكلمبلاكلاميستحيللانه

تشربعأمقعلىاشتملقدتعالىكلامهوأن،سيماولا،وجودهعلىدالتعالىفكلامه

النظرياتأصدقعلىاشتملكما،للبشريةالكثيرالخيرحفققانونوأحكم،الناسعرفه

يمااذلككلفيصادقاوكان،التاريخيةوالحوادث،الغيبيةالامورمنالكثيروعلى،العلمية

اختلفمهما،فوائدهتحفيقعنشرائعهأحكاممنحكمالزمانطولعلىيفصرفلم،صدق

غيبفيهيتخلفولم،العلميةالتظرباتتلكمننظريةأدنىفيهتنتفضولم،والمكانالزمان

قصةينفضأنعلى،كانمنكائنامؤرخيجرؤلمأنهكما.الغيبيةالامورمنبهاخبرمماواحد

الحوادثمنحادثةنفياوتكذيبعلىيقوىاو،فيكذبهاذكرهاالتيالعديدةالقصصمن

فصلها.أوإليهاأشارالتيالتاريخية

هوإذبمالبشرمنأحدالىينسبهأنالبشريالعقليحيلالصادقالحكيمالكلامهذافمثل

البشر،خالقكلامفهو،بشركلاميكونأنبطلوإذا.معارفهمومستوى،البشرطوقفوق

وحكمته.وقدرتهوعلمهتعالىوجودهدليلوهو

والتنشئة،والتكوينالخلقفيالكونيةالسننهذهفيالمتمثلالدقيقالننلامهذاوجود-3

لابهامتفيدالشننلهذهخاضعجميعهافإن،الوجودهذافيالحئةالكائناتلسائروالتطوير

أطواربهتمرثمالزحمفينطفةيعلقمثلافالإنسان.الاحوالمنبحالعنهاالخروجيستطيع

وكذلك،وتكوينهخلفهفيهذا،سوثابشرابعدهايخرجفيهااللهغيرلاحددخللاعجيبة

وشيخوخة.كهولةإلى،وفتوةشبابإلى،وطفولةصبافمن،وتطويرهتنشئتهفيالحال

الافلاكومثلها،والنباتاتالاشجارفينفسهاهيوالحيوانالإنسانفيالعامةالسنوهذه

تخرجولا،عنهاتحيدلاسننمنبهربطتلماخاضعةجميعافإنها،السماويةوالأجرامالعلوية

مداراتهاعنالكواكبمنمجموعةخرجتأو،سلكهاانفرطأنحدثولو،سلكهاعن

.الحياةهذهشانوانتهى،العالملخرب

.ضياتوالجمع،العلامة:الثية)1(



النقليةالأدلة/اللهبربوبيةالإيمان01

وبربوبيته،تعالىباللهالمسلماامن،السمعيةوالنقلية،المنطقيةالعقليةالأدلةهذهمثلعلى

حياةتتكيفواليقينالإيمانمنالاساسهذاوعلى،والاخرينللاولينوالهيته،شيءلكل

.الشؤونجميعفيالمسلم

شئلكلتعالىالله)1(بربوبيةالإيمان:الثانيالفصل

وذلك،العالمينلجميعربوبيتهفيلهشريكلاوانه،شيءلكلتعالىبربوبيتهالمسلميؤمن

ثانيا:الاتيةوالعقليةالنقليةللادلةثم،اولالهتعالىاللهلهداية

النقلية:الأدلة

ربللهالحمد>:نفسهعلىالثناءفيتعالىقالاذ؛بنفسهربوبيتهعنتعالىإخباره-1

بهواتلهقلوالارضالسموتربمنقل>:ربوبيتهتقريرفيوقال.2[:تحةالفل]<العلمد

كنتمإنبينهماوماوالارضالسموترب>:وألوهئتهربوبيتهبيانفيوقال.[الرعد:16[

.[الدخان<]الاولينءاباهكموربربكموهميتيحي-هوإلاالهلآ*موقنين

بربوبيتهيؤمنوابانآبائهماصفيوهمالبشرعلىاخذهالذيبالميثاقالبنذكيرفيوقال

وأشهدهمذريتهمظهورهممنءادمبنيمنربكأضذوإذ>.نجيرهبهيشركواولاويعبدوه،لهم

.]172:الاعراف]<شهدنابلىقالوابربكمالستأنفسهمعلى

وربالسبعالسموتربمنقل>:بهاوإلرامهمالمش!يهينعلىالحجةإقامةفيوقال

.[المؤمنون]<تتقونأفلاقلللهسيقولون*العظيمالعرش

قالالهممحلافآدم.بهاوإقرارهمعليهاوشهاندتهئم،تعالىبربوبيتهوالمرسلينالأنبيانءإخبار-2

.23[:عرافالا]<الخسرينمنلنكونننحلناتغفرلموإنانننناظلمناربنا>:دعائهفي

<خساراإلا-وولدهمالههيزدهلممنوانبعواعصونياصرب>:تعالىإليهشكواهفيقالونوح

منمعىومنونجنىفتحاوبينهمبينىفافتح*كذبونقومىإن>رب:وقال.21[:لوح]

وذريته:ولنفسه،الشريف!اللهحرملمكةدعائهفيألهممخلاابراهيموقال.الشعراء[]<المؤمنين

يوسفوقال.[35:إبراهيم]<الاصنامنعبدأنوبنيواجنبنىءامناالبلدهذااجعل>رب

منءاتيتنىقدرب>:اياهودعائهاللهعلىثنائهفيوالسلامالصلاةاقضلنبيناوعلىعليه

لأمرها.ومدئرا،لهاخالقاأى،لهار؟باكونهللاشاءنعالىربوببطومعنى،الربمنالاسم:الربوبية)1(
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توفنىوالاخرةالدنيافيولي-أنتوالارضالسموتفاطرالاحاديثتاويلمنوعلمتنىالملك

لىاشرحرب>:طلبهبعضفيموسىوقال.[101:]يوسفبالصلحين<وأحقنىمسلما

أهلى<منوزهيىالىواجعل*قولييفقهوأ*لسانيمنعقدواحلل*امريلىويسر*صدري

.[09:طه]<أمرىوأامعوافاهبعونيالرحمنربكموإن>:إسرائيللبنيهارونوقال.[]طه

أكنولمشيباالرأأنواشتعلمنىالعذموهنإنيرب>:استرحامهفيزكرياوقال

خيروانتفرداتذرنيلارب>:دعائهفيوقال.[4:مريم]<شقيارببدعائك

بهتأمرتنىماإلالهمقلتما>:تعالىلهإجابتهفيعيسىوقال.[98:]الانبياء<ألرثين

ربياللهاعبدوايلإسرائيابنى!:قومهمخاطباوقال.[117:المائدة]<وربكمربياللهاعبدواأن

انصار<منللظلمينوماالنلروماواهالجنةعليهاللهحرمفنذباللهيشركمنانهوربكم

.[72:المالدة]

العظيماللهالاالهلا":الكربعنديقولكان،المرسلينإخوانهوعلى1!و!محمدونبينا

ورب،الارضوربالسمواترباللهالاالهلا،العظيمالعرشرباللهالاالهلا،الحليم

.)1("الكريمالعرتز

كانواوالسلامالصلاةعليهمورسلهاللهانبياءمنوغيرهموالمرسلينالانبياءهؤلاءفجميع

واصدقهم،عقولاوأكملهم،معارفالناساتموهمبهاويدعونه،تعالىاللهبربوبيةيعترفون

.الارضهذهفيخلقهسائرمنوبصفاتهتعالىباللهوأعرفهم،حديثا

بها،واعترافهم،شيءولكل،لهمتعالىبربوبيتهوالحكماءالعلماءمنالبلايينإبمان-3

جازما.اعتقاداايلاهاواعتقادهم

لجميعتعالىبربوبيتهوصالحيهمالبشرعقلاءمنيحصىلاالذيوالعددالبلابينابمان-4

الخلائق.

:9العقليةالأدلة

يلى:ماشيءلكل!تربوبيتهعلىالسليمةالمنطتمةالعقليةالأذلةمن

لموالإبداعالخلقانالبشركللدىبهالمسلممنإذ؛شيءلكلبالخلقتعالىتقرده-1

ولوحتى،وضئيلاصغيراالمخلوقالشيءكانومهما،!اللهسوىاحدعليهمايقواويدعهما

مائد،غصنفيورقةاو،طائرجناحفيصغيرةريشةار،حيواناوإنسانجسمفيشعرةكان

.والدعاءالذكركتابى)1مسلمورواه.)8/39)البخاريرواه)1(
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.الأجراممنصغيبرأو،كبيرجرمأو،الأجساممنحيأوتامجسمخلقعنفضلا

والامرالخلقلهالا<:سواهدونلهالمطلقةالخالقيةمفرراقالففدوتعالىتباركاللهأما

.[%69الصافانت]<تعملونوماظقكموالله<:وقال.[54:الأعراف]<العالمينرباللهتبارك

الظلماتوجعلوالارضالسمواتخلقادبللهالحمد<:فقالبخاقيتهنفسهعلىوأثني

المثلولهعليهاهونيعيدوـوهوثزالخلقيبدؤاالذىوهو<:وقال.[1:الانعام]<والنور

سبحانهخالقيتهإذاأقليست.[27:الروم]<الحكيمالعزيزوهووالارضالسماواتفىالاعلى

..الشاهدينمنذلكعلىربناياوإناابلى؟وربوبيتهوجودهدليلهيشيءلكلوتعالى

وأ،الماءفيسابحأو)1(الغبراءفيسارححيوانمنمااذبمبالرزقتعالىتفمده-2

وكيفيةعليهالحصولمعرفةإلىوهاديهرزقهخالقتعالىواللهإلا،الأحشاءفي)2(مستكن

به.والانتفاعتناوله

اللهالىمفتقرالكل،انواعهوارقىأكملهوالذيالإنسانالى،حيوالبكاصغرالنملةفمن

وها،ورازقهومغذيهومكونهموجدهوحدهوالله،ورزقهغذائهوفي،وتكوينهوجودهفي!

إلىالانسانفلينظر>:تعالىقال.هيكماناصعةوتثبتهاالحفيفةهذهتفرركتابهآياتذيهي

وزشوبم)3(وقضبا!وعنبا*حباقيهافانبتنا*شقاالأرضشققناثم*صباالماصببناأنا*تطعامه

.[عبس]<)5(وأباوفاكهة)4(*غلباوحدائ!ق!ونخلا

وارعوأكلماا)7(*شتىنباتمن)6(ازواجابه-فاخرجأمآءالسماءمنوأنزل>:تعالىوقال

ومآفاسقيناكموهماءالسمامنفانزلنا>:سواهربولاهوإلاإلهلاوقال.[]طه<أنعامكم

الارضفيدآئةمنوما>:سبحانههوإلارازقلاوقال.[22:الحجر]<نخزنينليأنتز

.[6:هود]<ومستودعهامستقرهاويعلمرزقهااللهعلىإلا

لخلقه.وتعالىسبحانهربوبيتهعلىدليلاذلككاناللهإلارازقلاانهمنازعبلاتقرروإذا

كلفإن،بذلكالصارخوإقرارها،تعالىبربوبيتهالسليمةالبشريةالفطرةشهادة-3

وأنه،قويغنيسلطانذيأماموعاجزضعيفبأنهنفسهقرارةفييشعرفطرتهتفسدلمإنسان

.شيءكلوربربهاللهأنه:ترددغيرفييصرخبحيثلهوتدبيره،فيهلتصرفاتهخاضع

.الأرض:الغيراء(1)

.للدوابرطباعلفا:قضئا()3

والعشب.الكلا:الأب(5)

مختلفث.:شتى7()

:مستتز.)2(مستكن

.الأشجارمتكاثفةعظائا:غلبا)4(

أصنافا.:ازواخا)6(
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ئذكرفإنه،سليمةفطرةذيكلفيهايماريأوينكرهالامسلمةالحقيقةهذهكانتوإن

التيالحقيقةبهذهالوثنيينأكابراعترافاتمنينتزعةالكريئمالقرانكانماالتقريرفيزيادةهنا

السفواتخلقمنسألتهمولئن>:تعالىاللةقال.شيءولكلللخلقتعالىاللهربوبيةهي

منسالتهمولئن>:جلالةجلوقال.[9:الزخرف]<العليمالعزيزخلقهنليقولنوالارض

من>قل:!توقال.[]6:العنكبوت]<اللهليقولنوالقمرالسحسوسخروالارضالسنوتخلق

.[المؤمنون]<للهسيقولون*العظيمالعرشوربالسبعالسموترب

داذشيءلكلوتدبيره،شيءكلفيالمطلقوتصزفه،شيءلكلبالملكتعالىتفرده-4

هذافيالحيةالكائناتمنكغيرهالإنسانأنالبشركافةلدىبهالمسلممنإذ؛ربوبمتهعلى

عاريالوجودهذاإلىيخرجماأوليخرجانهبدليل،شيئاالحقيقةعلىيملكلاالوجود

سوىشيءمعةليسلهمفارقامنةيخرجعندماويخرج،القدمينحافي،الرأسحاسرالجسم

فيالحقيقةعلىلشيءمالكالإنسانإن:يقالأنيصحاذافكيف.جسدهبهيوارىكفن

.؟الوجودهذا

المالكفمن،منهالشيءمالكا-الكائناتهذهاشرفوهو-الإنسانيكونأنبطلواذا

الملكيةفيوشلمقيلوما،ريبولاشلثولا،جدلوبدون،وحدهواللهاللةهوالمالك؟إذن

لهيإذااللهولعمر،الحياةهذهشؤونمنشأنلكلوالتدبيرالتصرففيكذلكويسلئميقال

أكابزسلمهاقدوقديما،التدبير..التصرف..الملذ..الرزق..الخلق:الربوبيةصفات

تعالى:قال.سورهمنسورةغيرفيالكريمالقرانذلكسجل،الاصنامعبدةمنالوثنيين

ليءخرجالميتمنالييخرجومنوالأبصارالسمعيملكأمنوالازضالسماءمنيرزقكممن>قل

بعدفماذاالحقرئبكرادلهفذلكم*تتقونافلافقلادلهفسيقولونالامريدبرومنالحيمنالميت

.[يونس]<الضلالالاالحق

والاخرينللأولينتعالىالدهبالهيةالإيمان:الثالثالفصل

بحقمعبودولا،غيرهإلهلاوانه،والاخرينالاولينلجميعتعالىاللهبالوهيةالمسلميؤمن

اللهيهدمنإذ؛شيءكلقبللةتعالىاللهولهداية،التاليةوالعقليةالنقليةللادلةوذلك،سواه

له.هاديفلايضللومن،المهتديفهو
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النقليت:الأدلة

جاءفقد،وتعالىسبحانهألوهئتهعلىالعلماوأولي،ملائكتهوشهادة،تعالىشهادته-1

العزيزهوالاالةلابالقسطقائماالعلموأولواوالملائكةهوالاالةلاأنهاللهشهد<:قوله

.[11:عمرانآل]<الحكيم

هوالاالةلآالله>:تعالىقال،العزيزكتابهمنايةغيرفيبذلكتعالىإخبانره-2

الاالةلاواحد-إلهوإلهكم>:وقال.255[:البقرة]<نومولاسنةتاخذهلاالقيومالحي

أناإلآإلهلااللهاناإنني>:العمعلأموسىلنبيهوقال.[163:البقرة]<الرحيمالرحمنهو

وقال.[12:محمد]<اللهإلاإلهلاانهفاعلم>:صزيهشدمحمدلنبيناوقال.[.14طه]<فاعبدني

الرحيم*الرمنهووالشهدهالغيبتعالمهرإلاإلهلآالذيالله>هو:نفسهعنمخبرا

.الح!ر[]<القدوسالملكهوإلاالهلاالذياللههو

بها،الاعترافإلىأممهماودعوةتعالىبألوهيتهوالسلامالصلاةعليهمارسلهإخبانر-3

إلهمنلكممااللهاعبدوايقوم>:قالنوحافإن،سراهدونوحدهتعال!عبادفوإل!

اعبدوايانم>:قالإلااحدمنهمماوشعيبوصالحهودوكنوح.[95:عرافالأ]<-غيره

وهوإلهاإدغيكنماللهاغير>:إسرائيللبنيموسىوقال.<غيرهالهمنلكمماألله

إلهالهميجعلانمنهطلبوالماإسرائيللبنيفاله.[014:عرافالا]<العالمينعلىفضلكم

منكنتإنيسبخنكاانتإلاإلةلا>:تسبيحهفييونسوفال.يعبدونهصنما

إلاالهلاان"أشهد:الصلاةفيتشهدهفييقولا-حتن!رلنهنبمناوكان.87[:الأنبباء<]الظالمين

."لهشريكلاوحدهالله

العقلئة:الأدلة

الذيفالزب،لهاوموجبةلالوهبتهمستلزمةجدلدونالتابتةتعالىربوببتهإن-1

لهلتأليههموالمستوجب،الخلقلعبادةالمستحقهووينروينفح،ويمنويعطي،ويميتيحصي

منه.والرهبة،اليهوبالرغبة،والثقديسوالتعطيم،والمحئةبالطاعة

خلقهممنجملةمنأنهبمعنىتعالىللهمربوئاالخلوقانتمنشيءكلكانإذا2-

مخلوفاتهمنغيرهتأليهيعقلفكيف،وأمورهغاأحوالهغافيوتصرف،شؤونهمودبر،ورزقهم

الحقالإلههوخالقهايكونأنتعينالهالمخلوقاتفييكونأنبطلوإذا؟.إليهالمفتقرة

.بصدقوالمعبود
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،كبيراعليا،قديراقوياتعالىككونه،المطلقالكمالبصفاتغيرهدون!ثاتصافه-3

وتعطيمه،بمحبتهلهعبادهقلوبتأليهلهموجب،خبيرالطيفا،رحيمارؤوفا،بصيراسميعا

.والانقيادبالطاعةلهجوارحهموتاليه

وصفاتهتعالىبأسمائهالإيمان:الرابعالفصل

فيها،تعالىغيرهيشركولا،علياوصفات،حسنىأسماءمنتعالىللهبماالمسلميؤمن

إنمافهو،محالوذلك،يمعلهاعاوفيكيفهاالمحدثينبصفاتيشيههاولا،فيعطلهايتاعولهاولا

ماتعألىعنهوينفي،والصفاتالأسماءمنرسولهلهوأثبته،لنفسهأثبتماتعالىللهيمبت

التقلئةللادلهوذلك،و!!اجمالا،ونقميىعيبكلمنرسولهعنهونفاه،نفسهعننفاه

الاتية:لعقليةو1

التقلية:الأدلة

فادعوهالحسنىالاسماءولله>:تعالىقالإذ،وصفاتهأسمائهعنبنفسهتعالىعاخباره-1

وقال.[018:]الأعراف<يعملونكانواماسيجزوناسمائهفى)[("يلحدونالذينوذروابها

.[011:الإسراء]<الحسنىالاسماءفلهتدعوامااياالرحمنادعوأاواللهادعوأ>قل:سبحانه

وشكور،خبيرولطيف،عزيزوقوي،حكيموعليم،بصيرسميعباع!نهنفسهوصفكما

بيديه،خلقوأنه،عرشهعلىاستوىوأنه،تكليماموسىكلموأنه،رحيموغفور،حليم

كمجيئه،والقعليةالذاتيةالصفاتمنذلكغيرإلى،المؤمنينعنورضي،المحسنينيحماوانه

صتريهنجد.رسولهبهونطق،كتابهفيانزلهمما،وإتيانهونزولهتعالى

صريحةوأحاديثصحيحةأخبارمنعنهوصحوردفيمابذلكعالهاصترقىرسولهإخبار-2

.)2("الجنةيدخلكلاهما،الآخرأحدهمايقتلرجلينإلىاللهيضحك)):اير!ركقوله

رجلهفيهاالعزةربيضعحتى؟مزيدمنهل:تقولوهي،فيهايلقىجهنمتزاللا)":وقوله

ر4بخماينزل)":مح!اص!فىوقوله.)3("قطقطفتقولبعضيىالىبعضهافينزوي-قدمه:روايةوفي-

.؟لهفاستجيبيدعونيمن)":فيقولالاخرالليلثلثلمقىحينليلةكلالانياالسماءإلى

.وينحرفونالحقعنبهايميلون)[(

.الإمارةكتاب15()3/!ومسلمورواه)4/92(البخاريرواه)2(

الجنة.كتاب)4/2187(مسلمورواة)8/168(البخاريرواه)3(
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منعبدهبتوبةفرحاأشدلله)":وقوله.)1("لهفأغقريستغقرنيمن؟.فأعطيهيسألتيمن

أنا)):قال،السماءفيفقالت؟."اللهأين)):للجاريةوقوله،الحديث.)2("براحلتهأحدكم

يومالارضاللهيقبض)":وقوله."مؤمنةفإنهاأعتقها)):قال،اللهرسولأنت:قالت"؟من

.)3("؟الارضملوكأين،الملكأنا:يقولثم،بيمينهالسماءويطويالقيامة

بصقات-أجمع!نرفكل-الأربعةوالأئمةوالئابعينالصحانبةمنالصالحالسلفإقرار-3

صحابياأنيثبتفلم،ظاهرهاعنإخراجهاأوردهاأو،لهاتأويلهموعدم،تعالىالله

كانوابل،مرادغيرظاهرهاأنفيهاقالأو،ردهاأو،تعالىاللهصفاتمنصقةتأولواحدا

الستتعالىاللهصفاتأنيعلمونوهم،ظاهرهاعلىويحملونها،بمدلولهايؤمنون

الرخمق>:ل!جمضفولهعنتعالىاللهرحمهمالكالإمامسئلوقد،خلقهمنالمحدثينكصفات

عنهوالسؤال،مجهولوالكيف،معلومالاستواء:ففال.[5:طه]<استوىالمرشعلى

بدعة.

الله،مرادعلى،اللهعنجاءوبماباللهآمنت:يقولتعالىاللهرحمهالشافعيئالإماموكان

رحمهأحمدالإماموكان.اللهرسولمرادعلىاللهرسولعنجاءوبما،اللهبرسولوآمنت

يوميرىاللهوإن..الدنياالشماءإلىينزلاللهإن:ظ!!لرالرسولقولمثلفييقولتعالىالله

:يقولكان..ويحبويكرهويرضى،ويغضبويضحك،يعجبتعالىوإنه..القيامة

وهو،ويرىينزلتعالىاللهبأننؤمنأننايعني،معنىولابكينيلا،بهاونصدق،بهانؤمن

المعنىولا،الاستواءولا،الروْيةولا،النزولكيقيةنعلملاولكن،خلقهمنبائنعرشهفوق

نردولا،عالهاصت!ت!نبيهالىوموحيهقائلهاللهإلىذلكعلمفيالامرنفوضبل.لذلكالحقيقي

حابلا،رسولهبهووصفه،نفسهبهوصفصممابأكثرتعالىاللهنصفولا،اللهرسولعلى

البصير.السميعوهوشيءكمثلهليساللهأننعلمونحن،غايةولا

العقلئة:الأدلة

وصقهعنينهناولمبأسماءنقسهوسثى،بصقاتنقسهتعالىاللهوصفلقد-1

إذاإننايقالأنيعقلفهل،ظاهرهاغيرعلىحملهاأو،بتأويلهايأمرناولم،بهاوتسميته

أصبحناوإن؟ظاهرهاغيرعلىوحملها،تأويلهاإذافيلزمنابخلقهشبهناهقدنكونيهاوصقناه

وقصرها.المسافرينص!لاةكتاب)1/521(مسلمورواه،)2/66(البخاريرواه)1(

.)8/135(و)6/158(البخاريرواه)3(.التوبةكتاب)4/2021(مسلمرواه)2(
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وذروأ>:بقولهفيهاالملحدينيتوعدوهوإ!أسمائهفيملحدين،تعالىلصفاتهنفاةمعطلين

.[018:الأعرات]<يعملونكانواماسيجزوناشميهفى-"يلحدونالذين

بصفاتاولاشبههاقدكانالتشبيهمنخوقاتعالىاللهصفاتمنصفةنفىمناليس-2

اثبتهاالتيتعالىاللهصفاتفنفى،والتعطيلالنفيإلىمنهففرالتشبيهمنخافثم،المحدثين

.؟والتعطيلالتشبيه:كبيرتينبينجمعقدبذلكفكان،وعطلهالتفسه

نفسهبهوصفبماتعالىالبارييوصفأن-هذهوالحالة-اذاالمعقولمنيكونأفلا

تشبهلار!ذاتهأنكما،المخدثينصفاتتشبهلاصفاتهـتعالىأناعتفادمعرسولهبهووصفه

.؟المخلوقينذوات

ذإ؛المحدثينبصفاتالتشبيهيستلزملا،بهاووصفهتعالىاللهبصفاتالإبمانإن-3

إلامعهاتلتقيولا،المخلوقينصفاتتشبهلابذاتهخاصةصفاتللهتكونأنيحيللاالعقل

تخصه.صفاتوللمخلوق،تخصهصفاتللخالقفيكون،فقطالاسممجردفي

يدانيبالهيخطرحتىولا،ابدايعتقدلابهاويصفه،تعالىاللهبصفاتيؤمناذوالمسلم

وذلك؛التسميةمجرغيرالمعانيمنمعنىأيفيالخلوقيدتشبهمثلاوتعالىتباركالله

ادله!احذاللههوقل>:تعالىقال،وأفعالهوصفاتهذاتهفيللمخلوقالخالقلمباينة

:وقال[الإخلاصا)1(<احاكفوالهويكنولميولذ*ولميلذلئمألضمد*

.[11:الشورى1<البصيرالسميعوهوشفءكمثلهلتس>

السلامعليهمبالملائكةالإيمان:الخامسالفصل

،عبادهمنمكرمونوعباد،خلقهأشرفمنخلقوأنهم،تعالىاللهبملائكةالمسلميؤمن

.نارمن)2(مارجمنالجانوخلقكالقخار،صلصالمنالإنسانخلقكما،نورمنخلقهم

لأعمالهم،والكاتبون،العبادعلىالحفظةفمعهم،قائمونبهافهمبوظائفوكلهمتعالىوأنه

والنهارالليلالمسمحونومعهم،وعذابهابالعارالموكلونومنهم،ونعيمهابالجنةالموكلونومعهم

.يفترونلا

ومنهم،وإسرافيلوميكائيلكجبريل،المقربونالملائكةفمعهم،بينهم)3(فاضلتعالىوانه

الاتية:والعقليةالنقليةللادلةثماولالهتعالىاللهلهدايةوذلك.ذلكدون

بعفيى.علىبعضهمفضل)3(.قيهدخانلاصافلهث:المارج)2(.المثيل:الكفؤ)1(
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النقلية:الأدلة

كتبهءوملصكته-لهأدلهيمفزومن<:قولهفيعنهموإخباره،بهمابالإيمانتعالىأمره-1

.[136:الئساء]<ابعيامنلاضلفقدالأخرواليومورسلاء

اللهفإتوميكنلوجنريلورس!-وملاب!نهءئتهعدواكانمن<:جلالهجلقولهوقي

ليهونأنالمسيحيسئتنكفلن<:هوالاالهلاقولهوفي.[!9:البمره]<لئبهفرينعدؤ

صشويحل>:قدرتهجفتقولهوفي.[172:النصاء]<)1(اتقربونالملعكةولانذهعتد3

الارأمحبجعقنآوما>:حكمتهعظمتقولهوفي.[17:]الحا!ة<ثمنيةيومذلوقهمرئك

كابالبىكلمنعلئهميذخلونوالملبهكة>:أسماؤهتقدستقولهوفي.[31:اهذتر]<ملتكةالا

فىجاعلإفىللملبكةرئفقالوإذ<:تعالىقولهوفي.[الرعد]<صبزتمساعليكوسلئم

للثونقدسبحضدكدذستحونخنالدمآءويسئفلصفيهايفسدمنفيهاأتجعلقالوصلظيفةالارض

.[65:البمره]<نغلمونلامااغلمانيقال

جبريلرباللهم":الليللصلاةيقومعندمادعائهفيبقولهعنهمعلظ!لمررسولهإخبار-2

عباذصبينتحكمأنت،والشهادةالغيبعالم،والأرضالسمواتفاطر،وإسرافيلوميكائيل

إلىتشاءمنتهديإنك،باذنكالحقمنفيهاختلفلمااهدني،يختلفونفيهكانوافيما

أربعموضعفيهاما،تئطانلهاوحقالسماءاطت)):ظ!ش!قولهوفي.)2("مستقييمصاط

ألفسبعونيومكليدخلهالمعمورالبيتإن":قولهوفي.)6("ساجدملكوعليهإلاأصابع

ابوابمنبابكلعلىكانالجمعةيومكاناذا":قولهوفي.)4("يعودونلاثمملك

يستمعونوجاءواالضحفطوواالإمامجلسفلذا،فالأولالأول،يكتبونملائ!صةالمسجد

وفي.)6("يقولمافأعيفيكفمنيرجلااحياناالملكلييتمثل)":قولهوفي.)5("الذص

منالملائ!صة"خلق:قولهوفي.)7("بالنهاروملائكةبالليلملائكةفيكميتعاقب":قوله

.)!("لكموصفمماآدموخلق،نارمنمارجمنالجانوخلق،نور

مرةغيرالحماعيةورؤيتهما"بدر"يومللملائكة!!روالصحابةمنالكثيرالعددرؤية-3

.[17.اطن<]ئمنيةئزبؤفوقهمرئكصيشو!ل<:تعالىلقولهالعرشحملة)1(

المسافرين.صلاةكتاب)1/534(مسلمرواه)2(

الصحيحين.فيأصله)4(.5/173()احمدالإمامورواه.وهومعلولحاتمابيابنرواه)3(

صحيحه.فيالبخاريرواه)6(.صحيحوهومالكورواه.يبم/136(البخاريرواه)5(

والرقالق.الزهدكتاب)4/4922(مسلمرواه)8(.()1/5"1البهخاريرواه)7(
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اشهرومن،فيشاهدونهالكلبيدحيةصورةفياحيانايأنيكانإذال!مخلاالويمأمينلجبريل

"؟السائلمناتدرون":اعرفالرسولقولوفيه،مسلمفيلورحههالخطاببنعمرحديثذلك

.)1("دينكمأمريعلمكماتاكمجبريلهذا":قال،اعلئمورسولهالله:قالوا

وتصديقهمبالملائكةومكانزمانكلفيالرسلأتباعالمؤمنينمنالملايينالافإبمان-4

.ترددولاشكغيرمنالزسلعنهمأخبرتبما

العقلية:الأدب

كانماإلاينفيولايحيللاالعقللان؛ينفيهولاالملائكةوجوديحيللاالعقلإن-1

النقيضين،او،واحدانقيومعدوماموجوداالشيءككونالضدينلاجتماعمستلزما

.ابداذلكمنشيئايستلزملاالملائكةبوجودوالإبمان،مثلامغاوالتورالظلمةكوجود

للملائكةفإن،وجودهعلىيدلالشيءاثرانالعقلاءكافةلدىبهالمسلممنكانإذا-2

ذلك:ومن،وتؤكدهبوجودهمتقضيكثيرةاثارا

الامينالروحبواسطةيصلهمماغالباكانإذ،والمرسلينالانبياءإلىالوحيوصول-اولأ

لوجودومؤكدمثبتوهو،ينكرلاظاهراثروهذا،بالوحيالموكلالملكا!سلاجبريل

الملائكة.

الموتملكوجودعلىدالكذلكظاهرأثرفإنه،ارواحهمبقبضالخلائقوفاة-ثانيا

.[]ا:الثجلىة]<هبئوصالذيالمؤتملكينوفيكمقل>:تعالىقال،واعوانه

بينهمايعيشوهو،حياتهطولوشرورهماوالشيطانالجاناذىمنالإنسانحفظ-ثالثا

علىدليلشرهمادفعحتىأوْ،اذاهماعلىيقدرولاأذيتهعلىويقدران،يراهماولاويريانه

ومنيديهبينمنمنبتل!>:تعالىقال،عنهويدفعونيحفظونهللانسانحفظةوجود

.[11:الزعد]<اللهءأمرمقئحفظونهظفهء

ينفيلاالشيءلرؤيةالكاملالاستعدادلفقدأوالبصرلضعفالشيءرؤيةعدم-3

بالعينالرؤيةعنهاتقصركانتالشهادةعالمفيالمادياتمنمحميرةاشياءهناكإذ؛وجوده

للنظر.المكبراتبواسطةوذلكبوضوحترىالانواصبحتالمجردة

.الإيمانكتاب)1/38(مسلمرواه)1(
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تعالىاللهبكتبالإيمان:السادسالفصل

وأنها،صحنيمنرسلهبعضاتىوما،كتابمنتعالىاللهأنزلمابجميعالمسلميؤمن

الأربعة:الكتب،الكتبهذهأعطموأن،ودينهشرعهعنهليبلغوارسلهإلىأوحاهاللهكلام

الممخلا،موسىاللهنبيعلىالمنزلة"التوراةو"،!وردمحفدنبيناعلىالمنزل"الكريمالقران"

عيسىورسولهاللهعبدعلىالمنزل"الإنجيلو)"،ألممخلاداوداللهنبيعلىالمنزل"الزبورو"

شرائعهالجميعوالتاسخعليهاوالمهيمنالكتبهذهأعظغ"الكريم)"القرانوان.أ!في

الآجة:العقليةوالاذأة،السمعيةالئقليةللادلةوذلكوأحكامها

النقلئة:الأدلة

وائحب-ورسولهباددهءامنواءامنواالذينيايها<:قولهفيبهابالإيمانتعالىاللهأمر-1

.[136:أضساغا]<قئلمنانزلالذى-وال!تت-رسولهعلىنزلالذى

بالحقالكنتعليكنزل!القئومالحىهوإلاالهلآالله>:قولهفيعنها-تعالى-إخباره-2

يط.!ءءصرص
سبحاولقولهوفي.[عمران]آل<انفزقان!وانزلئلناس!هدصىقيمن!والابجيلالتورلةوأنزليديهبينلمام!دقا

.[94:ئدةالمان]!عليهومهئمناال!تفمنيدتهبئنئمامصدقابالحقالكتبإليكوانزثآ>:وتعالى

العانين!رثلنزيلوإئه>:قولهوفي.163[:الئساء]<زبرراداودوءاهينا>:قدليتهجلتقولهوفي

الاولين<زبرلفىوإنم!شينعربئبلسان!المنذرينمنلتكونقفبكعك!الامينالرخبهنزل

.[علىالأ]<ومويمىإئرهم!ف!ا!وكالفححفلفىهذاان>:تولهوفي.]الشعراء[

فيمنبقاوْكمانما)":صتنيهصن!قولهمنها،كثيرةأحاديثفيبذلكص!لهشدالزسولإخباز-3

بهافعملواالتوراة"التوراة)"أهلأوتي،السنص!غروبإلىالعصرصلاةبينكما،سلف

فعملواالإنجيل"الإنجيل"أهلاونيثم،فيراطاقيراطافاعطواعجزواثم،النهارانتصفحتى

حتىبهفعملتم"القران)"أوتيتبمثئم،قيراطاقيراطافأعطواعجزواثئم،العصرصليتحتىبه

.؟اجراوأكثرعملامناأقل:الكتاباهلفقال،قيراطينقيراطينفأعطيتمالشمسغرتجا

.)1("أشاءمناوتيهفضليهو:قال،لا:قالوا؟شيءمنحقكممنظلمتكمهل:اللهقال

فيقرأفتسرجبدوابهيأمزفكان(القراءة)القرانال!في!اودىلىخنف)":ظآقولهوفي

.)2("يديهعملمنالاياكلولا؟دوابهتسرجانقبل(الزبورأوالتوراة)"القران"

.)14611(البخاريرواه)1(
.)41491(البخاريرواه)2(
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ورجل،النهاروآناءالليلآناءيتلوهفهوالقرآناللهآتاهرجل:اثنتينفيإلاحسدلا":السخلاقولهوفي

تضلوالنبهممشكتمإنمافيكمتركت":قولهوقي.)1("النهارواناءالليلآناءينققهفهومالااللهآتاه

تكذبوهم،ولاالكتابأهلتصاقوالا":ا!سلاوقوله.)2("انن!رسولهوسنةاللهكتاب:بعدي

.)3("مسلمونلهونحنواحدوالهكموإلهنا،إليكمأنزلوماإليناأنزلبالذيآمناوقولوا

الجازمواعتفادهمومكانزمانكلفيالإبمانوأهلوالحكماءالعلماءمنالملايينإيمان-4

منارادماوضمنها،خلقهمنالتاسوخيرة،رسلهالىاوحاهاكتباأنزلقدتعالىاللهبأن

.ووعيدهووعدهودينهشرائعهوبيان،غيبهوأخبارصفاته

العقلية:الأدلة

كتبإنزاليقتضيوروحهجسمهإصلاحقيربهإلىواحتياجهالإنسانضعف-1

.والاخرىالأولىحياتاهتتظلبهوما،كمالاتهللانسانالمحققةوالقوانينالتشريعاتتتضمن

الزسلوكان،المخلوقينعبادهوبينالخالقتعالىاللهبينالواسطةهمالرسلكانلما-2

خاصةكتبتضمنتهاقدرسالاتهمتكنلمفلؤ،يموتونثمزمنايعيشونالبشرمنكغيرهم

منالاصليالغرضفيضيح،واسطةولارسالةبلاقبعدهمالناسوهحقى،بموتهمتضبعلكانت

ريب.ولاشكبلاالإلهيةالكتبإنزالتقتضيحالاهذهفكانت،والوسالةالوحي

والهدايةالتشربعفيهربهعندمنكتابايحملتعالىاللهإلىالداعيالرسوليكنلماذا-3

الكتببإنزالتقضيحالاهذهفكانت،رسالتهوإنكارتكذيبهالناسعلىسهل؛والخير

.الناسعلىالحجةلإقامة،الإلهية

الكريمبالقرانالإيمان:السابعالفصل

نبيناورسلهأنبيائهوأفضل،خلقهخيرعلىأنزلهاللهكتاب،الكريمالقرآنبأنالمسلميؤمن

سائربأحكامهنسخوأنه.الزسلمنسبقمنعلىالكتبمنغيرهأنزلكما،ا!محمد

وأنه.سالقةرسالةكلصاحبهبرسالةختمكما،السابقةالسماويةالكتبفيالاحكام

منوتوعد،الحياتينقييسعدأنبهأخذلمنمنزلهتكفل،ربانيتشربعلاعظمالشاملالكتاب

سلامتهاللهضمنالذيالوحيدالكتابوأنه،)4(الدارينفيبالشقاوةبهيأخذفلمعنهأعرض

.)9/918(البخاريرواه]()

.)3/237(البخاريرواه)3(

بلاغا.مالكورواهصحيحوهو)1/39(المستدركفيالحاكمرواه)2(

الاية.<..يفعلفلاسداىاشغفمن>:تعالىقولهمنأخذا)4(
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.الحياةهذهأجلاخرعنداليهيرفعهحتىوبقاءه،والتغييرالتبديلومن،والزيادةالنةصمن

التاليه:والعقلثةالئقليةللادلةوذلك

الئقلئة:الأدئة

للفلمينليكونعبدءعلىالفرقاننزلالذيتبارك>:قولهفيبذلكتعالىإخباره-1

هذاإلتكأؤحئنابماالقصصأحسنعلئلثنقضنخن>:قولهوفي.[1:]الفرقان<نذيرا

أنزلناإنا>:!ضقولهوفي.[3:يوسرو]<الغقلينلمن-قتلهمن!نتهـانالقزءان

أسسانء:]ا<خصيمالفخاينينتكنولااللهارهكبماالناسبين-لتخكمبالحقالكئفاليك

مضا!ثيرالكئميئنرسولناجالمجمقدالحتفجمأفل>:قولهوفي.[501

ص??يرء،2ء
و!تنبلؤراللهمفجاء-قد!ثيرعررولعفواال!تتمننحفوت!نتم

لصالظلمتمنوبنصرجهمالسلمسبلرضونهاتبعمناللابهصهدي!مبب

فلاهدايانبعفمن>:قولهوفي.]ئدهالمان]<ئستفبمصزفىلىويهدلهمبادنه-النور

ا!مةيومونخشرو)1(ضن!معيشةلهفإنذتحريعنأغرض!ومقلمجشقيولايضل

منولايدتهبينمنالئطللاياليه!عريزلكينثوانه>:!قولهوفي.[طه]<اغمى

!4وءأئاا!زكأنزلنانحنإدا>:سبحاولقولهوفي.[]فصلت<حميدحكيعمنتنزيلظفه

.[9:الحجر]<لجفظون

وفي.)2("معهومثلهالكتاباوتيتإنيالا":قولهفيصن!بيماشدعليهالمنزلرسولهإخبار-2

اللهآتاهرجل:اثنتينفيحسذ.إلالا":وقوله.)6("وعلمهالقرآنتعلممنخيركم":قوله

.)4("النهاروآناءالفيلآناءينفقهفهومالااللهاتاهورجل،النهارواناءالليلآناءيتلوهفهوالقران

الذيكانوانما،البشرعليهآمنمثلهماالآياتمنأعطيوقدالانبىالأنبياءمنما":وقوله

لو":قولهوفي.)5("القيامةيومتابعااكثرهماكونأنفارجو،الياللهاوحاهوحياأوتيته

.)6("اتباعيالايسعهلمحئاعيسىاوموسىكان

رسوله،إلىأوحاهووحيهاللهكتابالقرا!بأنالمسلمينمن)7(البلايينإيمان-3

.واحكامشرائعمنفيهبماوعملهملهاكثرهموحفظتلاوتهممعبذلكالجازمواعتفادهم

.)4/131(احمدوالإمام.السنةكتاب)5/01(داودأبوأخرجه)2(.ثديدةضيفة:ضنكا)1(

حسن.وهو)211(ماجهوابن)7092(والترمذي)1452(داودأبوأخرجه)3(

.الإيمانكتاب)1/134(مسلمرواه)5(.)9/918(البخاريرواه)4(

الص.الصالفوهوبليونجمع)7(.اخربلفظيعلىابورواه)6(
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العقلية:الادلة

يقرالماميعليهالمنزلصاحبهانمع،الاتيةالختلفةالعلومعلىالكريمالقراناشتمال-1

البتة:مدرسةولاكتابادخلانلهيسبقولم،قطيكتبولم

التاريخية.العلوم-2.الكونثةالعلوم-1

والسياسية.الحربيةالعلوم-4.والقانونيةالتشريعيهالعلوم-3

العقلاذ؛منهووخيتعالىاللهكلامانهعلىقويدليلالمختلفةالعلومهذهعلىفاشتماله

قط.يكتبولميقرالماميعنالعلومهذهصدوريحيل

واتجناقيدنساتجتمعتيبئقل>:بقولهبمثلهالإتيانعلىوالجنالإنسمنزلهاللهتحذى-2

.[!8اء:]الاص<ظهيرالبعضبعض!مكانولو-بمثلهيانونلاالقؤانهذابمثلئاتواأنعك

واحدةبسورةبل،مثلهمنسوربعشرالإتيانعلىوبلغاءهمالعربقصحاءتحدىكما

.يستطيعواولمفعجزوا

.شيءفيالبشركلاممنوليساللهكلامانهعلىبرهانواقوىدليلاكبرهذافكان

.)1(نقصولازيادةبلااخبرماطبقبعضهاطهروالتي،العديدةأخبارالغيبعلىاشتماله-3

والإنجبل،موسىعلىكالتوراةصزيهلنذمحمدغيرعلىأخرىكتئا!اللهأنزلفددامما-4

.؟لهالسابقةالكتبأنزلكما،تعالىاللهأنزلهقدالقرآنيكونأنينكزلم؛ى!برعيسىعلى

ويوجبه.نزولهيحثمالعقلبل.لا؟يمنعهاوالقرآننزوليحيلالعقلوهل

ماطبقفكانتأخبارهتتبعتقدكما،تمامابهتنبأماوفقفكانتتنبؤاتهتتبعتقد-5

منمنهاأريدماكلفحققتوقوانينهوشرائعهاحكامهجوبتكما،بسواءسواءبهوأخبرقصه

عليهم.اللهرضوانالراشديندولةتاريخبذلكيشهد،وعرفانوعلم،)2(وكرامةوعزةأمن

وخاتمخلقهخيرعلىأنزلهووحيهاللهكلامالقراآنكونعلىهذابعديطبدليلواكب

.؟ورسلهانبيائه

بضعتمضولم،امامهامهزومةللفرسمغلوبةيومئدوكانث،سنينبضعفيالقرسستغلبالرومبأنإخباره:ذلكمن)1(

فى!سيغابونغلبهصبغدثفوهمالازضاذنيفى!اقرمغبت!الم>:تعالىقال.فارسالرومغلبتحتىسنين

ء،.[4-1:الروم[<مب%لمحفح

والنهبالسلبوكثرالقو!ىوعمتالحجازارضفيالامناختلففدالشعوديةالرييةالمملكةفيحدثما:ذلكمصداق)2(

نامنذمثلهترلمضاملامنالبلادعمحتىالقراددولةعناعلنإقوما،نفسهعلىولامالهعلىيأمنلاالحافياصبححتى

.!الراضديندولةكانت
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السلامعليهمبالرسلالإيمان:الثامنالفصل

اليهموعهدبشرعهاليهموأوحىرسلاالناسمناصطفىقدتعالىالله.هأالمسلميي لى.ايومن

ابتداهم،بالمعجزاتوايدهمبالبيناتوارسلهم،ابميامةيومعليهالناسحجهلقطحبإبلاغه

عالهأعترقى.بمحمدوختمهمنوحبنبمه

،ويشربونفياكلونالبشريةالأعراضمنالكثيرعليهميجريبشزاكانواوإنوانهم

علىنعالىاللهخلقأكمرفهم،ويحيونويمولون،ويذكرونوينسون،ويصخونويمرضون

ونفصيلا،جملة،جميعابهمبالإيمانإلاعبدايمانيتملاوأنه،استثناءبلاوافضلهم،الإطلاق

الآنية:والعفليهالمنفليةللادلةمد

الئقلئة:الأدلة

أمه!لفىسثناولمم>:قولهفيورسالانهمبعثتهموعن،رسلهعنتعالىإخباره-1

مفيضطفىالده>:قولهويخا.[36:النحل]<الظعوبواتجمنبوااللهاعبدوااتزسولا

إنا>:لولىويخا.[75الحب]<ب!يرسميعاللهإتالئاس!ومفرسلأافلبه!ة

وإسخقوامميلإترهيمإلى+وأوحينابغد"منواحملؤعإكأوحئناكماإليلثأوحيعا

قذورسلأ!زبوراداودوءاتبماوسليخنوهرونويودنسوأيوبوعتمئوالأشباطويعقوب

ز!ملأت!ليما!موسىاللهوكملجئ!!صضهغئمورسلأقتلمنعلتلفقصقحئهم

[]انىءحكيمما<صفياادلهوكانالرسلبعدحخةادلهعلىللتامرليهونلئلاومخلأرينمبمترين

بالق!<افاسليقوموالميزانالكتبمعهووالزتابافئنترسلناأرسقنالقذ>:قولهوفي

الزحمين<أرحموأشاالفزم!نى(نيرلهدنادئإذ>وأيؤب:قولهوفي[25]الحديد:

اطعانملياكلوتإنهمإلأألمزصسلين!تقترازسلناوما>:قولهوفي.[83:]الانبياء

ل!بيئمزءاينغدتمتعموسىءانئناولقذ>:قولهوفي.[02:]افرقانالأستواق"<فىويضشون

ميثقهمالئتنمنأفذنا>ياذ:قؤلهوفي.[151:]الإسراغالاية<جاءهمإذإسرءيلبغ

عنالضدفيليسئل!ظيطاميثما-منهمواضذنامريمابقوعيممىوموسىوإننهيمنواجومنويخث

.[الاحرا!]<ألماعذائالقبهفرينواعدصذقهتم

اللهبعثما":قولهفيوالمرسلينالأنبياءمنإخوانهوعننفسهعنا!تن!الرسولاخبار-2
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بينتفاضلوالا":قولهوفي.الدجالالمسيح)1("الكذابالأعورقومهانذرإلانبيمن

وعشرونمائة":ققالمنهموالمرسلينالأنبياءعددعنذرأبوسألهلماقولهوفي.)2("الأنبياء

موسىأنلوبيدهنفسيوالذي":قولهوفي،)3("عشروثلاثةثلاثمائةمنهموالمرسلونألقا

البرية؛خيريا:لهقيللما"ابراهيمذالث":قولهوفي.)4("يتبعنيانالاوسعهماحياكان

وفي،)5("متىينيونسمنخيرإنييقولأنلعبدكانما":قولهوفي.ا!شمنهتواضغا

أنهكما،لهمإمامابهموصلىالمقدسببيتهنالثلهجمنبواإذالإسراءليلةعنهما!و!إخباره

وأخبر،وإبراهيموموسى،وهارونولذريس،ويوسفوعيسىيحبىالسفواتفيوجد

حالهم.منشاهدهوعماعنهم

.)6("يدهعملمنجملكانداوداللهنبيوإن":قولهوفي

برسلونصارىيهودمنالكتابأهلمنوغيرهمالمسلمينمنالبشرمنالبلابينإبمان-3

لهم.اللهواصطفاءكمالهمواعتقادهمبرسالاتهمالجازموتصديقهمالله

العقلية:الأدلة

بربهم،ليعرفوهمخلقهإلىمنهرسلإرسالتقتضيان،تعالىورحمتهربوبيته-1

والثانية.الأولىالحياتينفيوسعادتهم،الانسانيكمالهمفيهماإلىويرشدوهم

إلاوالالشالجنخلقتوط>:!ثقالإذ،لعبادتهالخلقخلقتعالىكونه-2

يعبدونهكيفالعبادليعلمواوإرسالهمالرسلاصطفاءيقتضيفهذا[56:الذاريات]<ليغدون

أجلها.منخلقهمالتيالمهمةهيتلكإذ،ويطيعونهتعالى

والتدسيةبالتطهيرالنفسفيوالمعصيةالطاعةآثارعلىمرتبينوالعفابالثوابصنإن-3

نعرفلمربناياإننا:القيامةيومالناسيقوللئلا،الانبياءوبعثة،الوسلإرساليقتضيأمر

عندلث،اليومنللمولا،نتجنبهاحتىمعصيتكوجهنعرفولم،نطيعكحتىطاعتكوجه

لق!عالرسلبعثةاقتضتحالاهذهفكانت.تعالىاللهعلىالحجةلهمفتكون..تعذبنافلا

بغدحخةاللهعلىللئاسليهونلئلاومنذرينمبشرينرسلأ>:تعالىقال،الخلقعلىالحجة

.[165:]الئساء<حنكيماعيهيزااللهوكانالزسل

التوحيد.كتاب)13/938(الباريفمحفيوذكر)و/148(البخاريرواه)1(

صحيحه.فيحبانابنأخرجهحديثبعضهذا)3(.)42(اقضائلكتابومسلم)4/491(البخاريرواه)2(

.)8/262(،)1/173(الزوالدومجمع)3/387(مسندهفياحمدالإمامرواه)4(

.)3/74(البخاريصحيح)6(.هريرةأييعنالصحيحينفيوهواحمدرواه)5(
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ظ!نج!محمدبرسالةالإيمان:التاسعالفصل

العرفيالقرسيالهاشميالمطلبعبدبناللهعبدب!محمدالاميالنبيبأنالمسلميؤمن

كافةإلىارسلهورسولهاللهعبدهو؛ألس!الخليلإبراهيمبنإسماعيلصلبمنالمنحدر

ولابعدهنبيفلا،الرسالاتوبرسالته،التبواتبنبوتهوختم،والمضهمأحمرهمالناس

فرض..الأممسائرعلىامتهفضلكما،الانبياءسائرعلىوفضله،بالمعجزاتابده،رسول

منها:،سواهلاحدتكنلمبخصائصوخصه،متابعتهوالزم،طاعتهواوجبمحبته

الاتية:والعقليةالئقليةللادئةوذلك،المحمودوالمقام،والحوض،والكوثر،الوسيلة

النقليه:الأدلة

بمايشهداللهلكن>:تعالىقولهفيبالوحيألسخلالهملائكتهوشهادةتعالىشهادته-1

.[166:]النسانء<شهيدابخاللهويشهدونوالملائكةبعلمهأنزلهاليكأنزل

خاتموكونه،ومحبتهطاعتهووجوب،نبؤتهوخغ،رسالتهعمومعنتعالىإخباره-2

خيرافامنواربكممنبالحقالرسولجاكمقدالناسياايها>:قدرتهجلتقولهفيالنبيين

منفترةعلىلكميينرسولناجاءكمقدالكئبيااهل>:قولهوفي.[017:]النسانء<لكم

قوله:وفي.[91:ئدهالمان]<ونذيربشيرجاءكمفقدنذيرولابشيرمنناجاءماتقولواأنالرسل

فىبعثالذيهو>:قولهوفي.[70]:نبمانء]الا<للعذمينرحمهالاأرسلنكوما>

ضلللفيقبلمنكانواوانوالحكمةالكتبويعلمهمويركيهمءاهةءعليهميتلوامنهمالاميينرسولا

قوله:وفي.[92الفئة]<اللهرسولمحمد>:وتعالىتباركقولهوفي.[2:]الجمعة<مبين

كانما>:قولهوفي.[1:]الفرفان<نذيراللعالمينليكون-عبدهعلىالفرقاننزلالذيتبارك>

قوله:وفي.[04:الأحزاب]<النبيينوخاتماللهرسولولكنرجالكممناحدابامحمد

الكوثر<أعطيئكإنا>:قولهوفي.[1:القمز]القمر<وانشقالساعةاقتربت>

ناعسى>:وقوله.5[:الضحى]<فترضىربكيعطيكولسوف>:وقوله.[1]الكوتر:

اللهأطيعواءامنواالذينياأيها:>سبحانهوقوله.[97:]الإسراء<محمودامقاماربكيبعثك

وأئواجكمواخونكموأبنآوكمءاباؤكمكانإنقل>:وقوله.[95]الئساء:<الرسولوأطيعوا

اللهمناليكماحبترمرنهاومساكنكسادهاتخشونوتخرةاقترفعموهاواموالوعشيرتكم

كنتم>:قولهوفي.[24:]التولةبامره<أللهيأتيحىفتربصواسبيلهفيوجهادورسوله
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لتكونوااوسطاأمةجعلناكموكذلك>:وقوله.011[:عمرانآل]<للناسأخرجتامةخير

إنقل>:هوالاإلهلاوقوله.[143:البفرة]<شهيداعليكمالرسولويكونالناسعلىشهداء

.[31:عمرانال]<ذنوبكملكمويغفراللهيخببكمفاتبعونياللهتحبونكنتم

قولهفيرسالتهوعمومطاعتهوجوبوعنبهاالنبواتوختمنبوتهعناشإخباره-3

التبيينوخاتماللهعبذإني)":قولهوفي)1("المطلبعبدبن1أنا،كذبلالنبي1انا":ا!!

بيتابنىرجلكمثلقبليمنالأنبياءومثلمثلي":قولهوفي.)2("طينتهفيلمجندلادموإن

هلاويقولونلةويعجبونبهيطوفونالناسفجعلواحدةلبنةموضعإلاوجملهفأحسنه

يؤمنلابيدهنفسيوالذي":قولهوقي.)3("النبيينخاتموانااللبنةفانا؟اللبنةهذهوضعت

يدخلكلكم":وقوله.)4("أجمعينوالناسووالدهولدهمنإليهأحبأكونحتىأحدكم

عصانيومنالجنةدخلأطاعنيمن":قال؟!اللهرسوليايألىومن:قائوا"ألىمنالاالجنة

.)6("نبيولابعديرسولفلاانقطعتقدوالنبؤةالرسالةإن":قولهوقي.)5("أبيفقد

واحلت،بالرعبونصرت،الكلمجوامعاعطيث:بستالأنبياءعلىفضلث":قولهوفي

بيوختم،كاقهالخلقإلىوارسلث،وطهورامسجداالارضقليوجعلت،الغنائملي

أميريإطاعومن،اللهعصىفقدعصانيومناللهأطاعفقدأطاعنيمن":وقوله.)7("النببنون

كلهمالانبياءعلىحرمتالجنةإن":وقوله.)8("عصانيفقداميريعصىومناطاعنيفقد

كنتالقيامةيومكانإذا":وقوله.)9("امتيتدخلهاحتىالأممعلىوحرمت،ادخلهاحتى

يومآدمولدسيدأنا":العكللاوقوله.)01("فخرولاشفاعتهموصاحبوخطيبهمالأنبياءإمام

.)11("مشفعوأولشافعوأول،القيامةيومالقبرعنهينشقمنوأول،اقيامة

ا!وظ،بهوعيسىموسىمنكلوتبشير،ونبوتهوبرسالته1علطبيعثتهوالإنجيلالتوراةشهانب-4

والسير.الجهادكتاب)3/0014(مسلمورواه،81(،93،52،)4/37البخاريرواه)1(

.)8/601(حبانوابن،أ4/127(احمدالامامرواه)2(

.11/01(البخاريرواه)4(.الفضائلكتاب1917(،)4/0917مسلمورواه)4/226(البخاريرواه)3(

رياضفياللفظبنفسكذلك!الىمنالاالجنةيدخلونأمتيكل"بلفظ)2/91(عياضللفا!يالشفاكتابفيورد)و(

.87()صالصالحبن

.)3/267(أحمدالإمامورواه.صحيححسنحديثهذا:وقالكه()4/2الترمذيرواه)6(

صحيح.حسنهذا:وقال)4/401(الترمذيورواه.الصلاةومواضعالمساجدكتاب)1/271(مسلمرواه)7(

حسنا.تجعلهطرقولهالدارقطنيرواه)9(.)9/77(البخاريرواه)8(

.مسندهقياحمدوالإمام،صحيحهفيماجةوابن،جامعهفيالترمذيرواه)01(

الفضائل.كتاب)4/1782(مسلمرواه)11(
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اق!اددهرسولإقإلت!رءيليابنيمريمابنعيسىقالواذ>:عيسىعنحكاهفيماتعالىقال

وقال.[6:الضف]<اتهداكهوبعدىمنياتيبرسولومبشزاالورلةمنيديبينلمامصذقا

والانجباافؤرتفيععدهممكتوبايجدونهالذىالامىالنبئالرسوليتبعوتالذين>:تعالى

الخنمث<عائهصويحرمالطيئتلهمويحلالمن!رعنويه!همباالعروفيآمرهم

.[157:[الأعرا!

فيه،فيكلاميوأجعل،اخوانهمبينمنمثلكنبئالهماقيمسوف":التوراةفيوجاء

منالمنتقمأكونفأناباسميبهيتكلمالذيكلامهيطعلمومن،بهامرهشيءبكلويكلمهم

."ذلك

ولزوم،اتباعهووجوبورسالته،صتنيإغنبينانبنبوةتشهداليومالتوراةفيالثابتةالبشارةفهذه

لهمأقيمسوف":تعالىفقوله،وجحدوهاتأؤلوهاوإن،اليهودعلىحخةوهي،طاعته

،ورسولنبيوهوالسخلاموسىهوهناالمخاطبإذ،عالهاصزغورسالتهلنبوتهشكبلايشهد،"نبيا

ظ!وردر،محمدأولفيصريح"اخوانهمبينمن":وقوله،ورسولنبيئفهومثلهكانومن

يقرأالذيهولأنه،اعدحطمحمدنبينانعلىالاينطبقلا،"فيهفيكلايهماواجعل":وقوله

النبيئإذ،كذلكشاهد"شيءبكليكلمهم":وقوله،الكريمالقرآنوهوويحفنلهاللهكلام

القيامة.يومالىيكونوماكانماببعضأخبراذ،سواهنبيبهيتكلملمبغيبتكلماتن-!

أنت،للاميهينوحرزا،ونذيرامبشراارسلناكاناالنبيايهايا":نصهماالتوراةفيوجاء

يدفعولا،الأسواقفيصخابولا،غليظولابفظليس،المتوكلسفيتك،ورسوليعبدي

بأن،العوجاءالملهبهيقيمحتىاللهيقبضهولن،ويغفزويصفحيعفوولكن،بالسيئةالسيئة

أيضا:فيهاوجاء.)1("غلفاوقلوبا،صفاوآذانا،عمياأعينابهفيفتح،اللهإلاإلهلا:يقولوا

وبشعب،شعببغيرأغيرهموأنا،الباطلةبمعبوداتهموأغضبوني،اللهبغيرأغارونيهم"

."أغضبهمجاهل

بعثتهقبلالجاهلالشعبهوإذ،العربيئالشعبأنهفيصريح"جاهلوبشعب":فقوله

يزولفلا":قولهكذلكفيهاجاءكما،بالأميينالعربيسمونكانوااليهودإنحتى،علي!أ

اذفمن"الأممتنتظزوإئاهالكللهالذييجيءحتىفخذهمنوالمدبز،يهوذامنالقضيب

له،انتظاراالئاساكثركانوافقداليهودسيماولا،مح!ا!ئهـح!طنبيناسوىالأممانتظرتهائذي

."1184(رقم)11/312(للطرانيالكبيرالمعجمفيوورد،البخاريأخرجه)[(
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تعالى:قال.1بر!واتباعهبهالإيمانحرمهمالذيهوالحسدولكن،الصريحةباعترافاتهم

علىاللهفلغنةبفه!فرواعرفوافاجاءهمفلماكفرواالذينعلىي!شقنوتقئلمن<وكانوا

.[98:البقرة[<البهفريى

التالية:البشاراتالانجيلفيجاءكما

اقتربقدلأنهتوبوا":قائلااليهودبريةفي)1(يكرزالمعمدانيوحناجاءالأيامتلكفي-1

هوكما،ا!و!محمدإلىإشارةالسمواتملكوتاقتربقد:فقوله،"السمواتملكوت

.السماءبقانونوحكمملكائذيهوإذبعثتهبقرببشارة

وزرعهاإنساناخذهاخردليح!ةالسمواتملكوتيشبه":قائلااخرمثلالهمقدم-2

فيالعبارةفهذه،"البقولاكبرفهينمتمتىولكن،البذورجميعاصغروهي،حقلهفي

كزغالانجيلفىومثلؤ<:تعالىقالإذ،الكريمالقرانفيتعالىذكرهماعينهيالإنجيل

.[92:الفتح]<الكفاربهمليغيأالزراخيعجب-سودهعكفاشتويفأشتغلطفازبىه!مطهاخرج

وأصحابه.ا!يئمحمد:ذلكمنالمراد

اليكم،ارسلتهانطلقتانفاما،)2((البارقليط)يأتكملمانطلقلمانلانيانطلق"-3

التبشيرفيصريحةالإنجيلمنالجملةهذهاليست."خطيئتهعلىالعالميوبخذاكجاءفإذا

علىالعالموبخالذيهوومن.؟محمدايكنلمإن(البارقليط)هومن،ا!بمحمد

ضاربةوالوثنية،والشرورالقسادبحورفييسبعوالعالمبعثالذيهوإذ؟إ.سواهخطيئته

براللهالىيدعوعيسىرفعبعدجاءالذيهوومن.؟الكتاباهلفيحتىأطعابها

.؟المحمدغيروالارضالسموات

العقلية:الأدلة

وبعثالمرسلينمئاتقبلهمنأرسلوقد،رسولامحمدااللهيرسلأنمنالمانعما-1

؟الانبياءآلاف

الىا!و!نبؤتهوتكفررسالتهتنكروجهفبأي،شرعاولاعقلاذلكمنمانعلاكانوإذا

؟الناسعموم

ورسولاسماويةرسالةتتطلبكانتوالسلامالصلاةعليهبعثتهاكتنقتالتيالظروف-2

.(صريانية)واللفظة،نبيبنبوةمثراونادىوعظ)1(

احمد.او""محئدمحنىيوافقوهوكئيرحمذلهباثذي:الترليةالىاليونانيةمنترجمتها)2(
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ث!جمض.بخالقهانمعرفتهاعهدللبشريةيجدد

الناسوقبول،المعمورةأنحاءفيشتىوأقطار،العالمأنحاءفيبسرعةالإسلامانتشار-3

صتنيهشذ.نبوتهصدقعلىدليل،الأديانمنغيرهعلىوإيثارهله

مباركةطيبةنتائجهانوظهور،وصلاحيتهاوصدقهاظ!فيبهاجاءالتيالمبادئصحة-4

ونبيه.اللهرسولصاحبهاوأن،تعالىاللهعندمنأنهاتشهد

غيريدعلىصدورهاالعقليحبلاثتيوالخوارقالمعجزاتمناع!وءيديهعلىظهرما-5

ورسولي.نبيئ.

لاالذيبالمتواترالاشبهالصحيحالحديثفيثابتةهيكما،المعجزاتتلكمنطرفوهذا

:فاقدهأوالعقلصيفالايكذبه

اية-قريشيىكفارمنوغيرهالمغيرةبنالوليدطلبفقد،اير!له)1(القمرانشقاق-1

فرقة:فرقتينالقمرلهفانشق،والرسالةالتبوةدعوىفيصدقهعلىتدلالسمئلامنه-معجزة

رأيت:بعضهمقال"اشهدوا)":والسلامالصلاةعليهالنبيلهمفقال،دونهوفرقةالجيلفوق

شاهدواهل،اخرىبلاداهلقريشسالتوقد-قبيسابيجيل-الجيلفرجتيبينالقمر

وانشقالشاعةافترلت>:تعالىاللهقولونزل،رأوهكمابهفأخبروا؟القمرانشقاق

.]الفمر[<هرأقواواثبعواو!ذبوا*ثستمزسحرويقولوايعرضواءايةيروا*وإبئالقعر

فكانتصتنيهشدالرسولفردهاوجنتهعلىوقعتحتى"أحد"يومفتادةعينأصيبت-2

قبل.منهاأحسن

عليه-اللهرسولفيهمافنفث"خيبر"يومألسخلأطالبابيبنعليئعينارمدت-3

.أبداشيءبهمايكنلمكأنفبرهـلما-والسلامالصلاةأفضل

قط.ألملهيحصلولملوقتهفبرئعد!عليهافنقث"بديى"يومالحكمابنساقانكسرت-4

:قال"؟تريدايناعرابييا)":لهفقال،اعرافيمنهدنافقد،ألسخلالهالشجرنطق-5

اللهإلاالهلاأنتشهد":قال.؟هووما:فقال"؟خيرإلىلكهل":قال.أهليإلى

.؟تقولماعلىلكيشهدمن:الاعرابىفقال."ورسولهعبدهمحمداوأنلهشريكلاوحده

حتىالارضتخدفأقبلت-الواديبشاطئشجرةالىيشير-"السنجرةهذه":اع!ويرلهفقال

.)2(والسلامالصلاةعليهقالكمافشهدتثلاهافاستشهدها،يديهبينقامت

.)1/4(المقدمةالدارميسق)2(.الصحيحيينفيثابتهالقترانشقاقاحاديث)1(
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قاطبة،اعدمسجدهفيمنسمعهبصوبووركاؤها!و!له)1(انحلؤ-!عحنين-6

عليهالصعودوتركالمنبرلهصنعولما،لهكمتبرعليهبخطبكانبعدما!اكل!فارقهلماوذلك

جاءهحتىيسكتولم)2(العشاركصوتصوثلهسمعفقد،!وءا!لم!إليهوشوقاحنينابكى

فسكت.عليهالشريفةيدهووضع،والسلامالصلاةعليهالرسول

.فتمزقملكهبتمزيقكسرىعلىاظحدعاوْه-7

عبايربناللهعبدفكان،الدينفيبالتفقهعباسيىلابنوالسلامالصلاةعليهدعاوْه-8

الأمة.هذهحبر

رجلا.ئمانينمناكعرفقطشعيرمديمناكلفقد،!اكل!بدعائهالطعامتكثير-9

أزكىعليه-اللهورسولالحديبيةيومالناسعطشفقد،ا!و!بدعائهالماءتكثير-15

فيماالاعندناليس:وقالوا،نحوهالناسواقبلمنهايتوضأماءركوةيديهبين-السلام

فشرب،العيونكأمثالأصابعهبينمنيفورالماءفجعل،الركوةفييدها!و!رفوضع،ركوتك

نفر.وخمسمائةألقاوكانوا،وتوضأواالبوم

إلىالعلىالسمواتإلىالأقصىالمسجدإلىالحرايمالمسجدمنوالمعراجالإسراء-11

.يبردولمفراشهإلىوعاد،المنتهىسدرة

الهدىوفيه،بينناماوحكمبعدنامنوخبرقبلنامننبأفيهائذيالكتاب،الكريمالقران-12

الدليلبهليظلالعصوروكلالأياممزعلىوالباقيةالخالدةنبوتهوايةالعطمىمعجزتهفهو،والنور

.الأرضاللهيرثانالىالخقعلىثابتةوالحبة،والسلامالصلاةعليهنبوتهصدقعلىقائفا

.البيناتمناونيمااكبرومن،المعجزاتمنا!و!نباخااوتيمااعظممنالعطيمفالقران

كانوإنما،البشرعليهمن1مثلهماالاياتمناعطيوقدالانبتيالأنبياءمنما":يقولوفيه

.)3("اقيامةيومتابغااكعرهماكونأنفأرجو،الياللهاوحاهوحيااوتيتهالذي

ط**-بر

الاخرباليومالإيمان:العاشرالفصل

ثم،يوممنهعدهليسأخراويوما،فيهاتنتهيأخيرةساعةالدنياالحماةلهذههأنالمسلميومن .-..مكل

اليهويحشرهم،بعثاالخلائقسبحانهاللهفيبعث،الاخرةللدارالاخرواليوم،الثانيةالحياةتأني

اشهر.عرةحملهاعلىمضىالتىالئوق:العشار)2(.الصحيحينفيثابتهالجذعحنينرواية)1(

الصحيحة.السنةكبفيفهوالصحيحينفييكنلموماالصحيحينفيثابتالمعجزاقيهذهأكلب)3(
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فيالمهينبالعذابالقجارويجزي،الجنةفيالمقيمبالنعيمالابرارفيجزيليحاسبهمجميعا

.العار

،ومأجوجويأجوج،الدجالالمسيحكخروج،وأماراتهاالساعةأشراطهذايسبقوأنه

ثم،الآياتمنذلكوغير..مغربهامنالشمسوطلوع،الدابةوخروجأ!لاعيسىونزول

تعطىثم،العالمينلربوالقياموالنشورالبعثنفخةثم،والصعقالقناءنفخةالصورفييخفخ

،الحسابويجري،الميزانويوضع،بشمالهكتابهآخدومن،بيمينهكتابهآخذفمن،اتحب

،النارفيالناروأهل،الجنةفيالجنةأهلباستقرارالاعنلمالموقفوينتهي،الصراطوينصب

التالية:والعقلئةالتبمليةللادلةوذلك

الئقلية:الأدلة

الجنذورئكوضهويئقئ*فانعيئهامنكل>:قولهفيذلكعنلىتعانإخباره-1

فهمسناأفإيناطدلحكمنلبشرجعفاوما>:قىلهوفي.[]الزحمن<والا!ام

وفي.[]الانبيانء<تزجعونوإلينافتنهوالخيزبالشرونئلوكمالمولثذإلقةنفسكل*الخلدون

يسير<اللهعلىودلكملتتمبمالنبؤنثملتتعثنوربىبكقللمجوالنانكفرواالذين>زعم:قوله

لرفيالئاسيموميوم*عظيمليؤم!متعوثون!أنهمأؤلبهكيظنالا>:قولهوفي.[:7]الئنانبن

فىوفرشالجئهفىفريقفيهرلبلاالجئعيوموئدر>:قولهوفي.[]المطففين<المائين

أئقاالا!الأزضوامخرجت!زلزالهاالارضزلزلت!!ا>:قولهوفي.[7:اشسورى]<ااعر

الئاسيصدريؤمبذ*لهاأوحئرتببان!أخبارهاتحدثيؤمبذ*لهاماالالن!ئنوقال

ذرضمثقاليعملومن*ير؟خيراذرهشقاليعملفمن*اغمفخليرؤاأشاها

بأتيأؤالملحكةتاتيهمأن!لأينظرونهل>:هوالاالهلاقولهوفي.[]الزلزلى<يررشزا

أؤقبلمنءامنتتكنلمايمعهانفساينفعلارئكءايتبحضياتييومرئكإهتبعضيافأورئك

داثهصالتمأخرتجناعلتهمالقولوغوابا>:خطقولهوفي.158[:]ا!نعام<خةبمايمنهافي-كسبت

إذاكأ>:قىلهوفي.[82:الممل]<يوشؤنلالايختاكالؤأالئاسانتكمهؤالازضمن

ر-و5و2صة-ص2

هىفإذاالخمالوغدواافترب!هنسلوت)1(حد!-منوهمومأجوجباجوجفمحت

إذاش!مريرابقضربولئا>:لىتعانقولهوفي.[]الانبياء<كفروأالذينأئصرشخمة

.-)2(2ء*يرء*

قؤئمهمبلجدلاالألك!ربوهماهوأمخئرءا-لهتناوقالوا!!دوتنهلومك

وضحكا.فرخايضبون)2(.معهالنزوليسرعون:وينسلون،الأرضمنالمرتفع:الحدب)1(
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من!لجعلنادشاءولو*إشرءيللبنى-ملاوحعقنةعليهانعمناعتذإلاهوإن*خصمون

سبحانه:وقوله.[أضف]ا<بهاترئفلاللشاعةلصلموانه!ئحلفونالأورضىفىمليكة

فالبااخرىفيهنفخثماللهشآءمنالاالارضفىومنالسمؤتفيمنفصحعقالفعورفيونفخ>

وقضىوالمثحهدآءبالنبتنوجأىءالكنبووضحرضهابنورالازضوأشرقت*يخظرونقيامهتم

.[]اؤمريقع!ون<بمااغلموهوعملتتانف!مىكلووفيث!يظلمونلاوهمبال!بتخهم

متقال!ان!إندن!يانفسىنطلمفلاانسمةيومالقسئالمؤرينودضح>:ر!ضقولهوقي

نفخفإذا>:سبحات!قولهوفي.[47:أ،نباءا]<حسبينبناكنئبهاالجناخردلمنحتؤ

والشقت!الوافعةوقعتفيؤميذ!وحدصكةفدكتاواتجنالالازضوحملت!وحدهنفخةالقحورفي

تعرضونيومين*نمنيةيولمحدصدونفمرئبنعسيف!وتحلازجافاعلىوالملك*واهبةيومدصف!السمأة

ملقأفطننتإني!كننيةاقرءوا)1(هاؤمفيقولبيمبعهكئئهاوفمقفاما*ضافيةمبئتخمئلا

بماهنثأواشربواكلوا*دايةقطوفها!عالؤجنةفي!زاضيةعيشهفىفهو!حساية

ماادرولم!كتبيهاوتريخئننىفيقولبشمالهبهن!اوتيمنوأئا*الخالةالأيارفاسلفتص

فى*فغفؤخذوه*سلطئيهعنىقلك!مالةعنئأغفقا*القاضيةكانتئلتتها!حسابيه

يحضولا*العظيصباللهيؤمنلاكانإنهو*فاسلكؤذراعاسبعونذزعهاسلساصفىئز*صقؤالجحيم

لنخضيرنهمنصوالثتطينئخسرنفافورئاس>:تعالىقولهوفي.[]الحاقةالمشكيز<طعا-معك

همبالذينأعلملخنثمعنئا!الزخمنعلىأشدأجهمشيعة!منلننزعررثمجيتا!جهخحول

ونذراتقواالذينتبنغمقضيا*حتمارفيعككانوارهأإلامننكؤوإنصتا!بهاأوك

.[]مريم<جييا)2(فيهاالطلمايت

كنتليتنييافيقولالرجلبقبرالرجليمرحتىالساعةنرملا)":فولهفيصتنبهت!إخباره-2

،بالمشرقخسف:اياتسرنكونحتىنكونلاالساعةإن":قولهوفي.)6("مكانه

وباجوج،الارضرودابة،والدجال،والدخان،العربجزيرةفيوخسف،بالمغربوخسفس

ونزول،الناسنرحلعدنقعر)4(منتخرجونار،مغربهامنالثروطلوع،وماجوج

عيسىالفهفيبعث،أربعينفيمكثأمتيفيالذجاليخر!":قولهوفي.)5("مريمابنعيسى

اثنينليس.بينسعينسبعالناسيمكثثم،فيهلكهفيطلبهمسعودبنعروةكانهمريمابن

.الهوللثدةركبهمعلىباركين"2(.خذوا)1(

اقق.كتاب4/231-أ)مسلموروإه.9/73()البخاريرواه)3(

الساعة.واشراطاققكتاب4/4236)مسلمرواه)5(.عدناتصىمن)4(



النقليةالأدلة/الاخرباليومالإيمان34

مثقالقلبهفيمنالارضوجهعلىيبفىفلاالشامقبلمنباردننريحااللهيرسلثم،عداوة

حتىعليهلدخلتجبلكبدفيدخلاحدكمانلوحتى،قبضتهالَّاايماناوخيرمنذرة

،منكراينكرونولامعروفايعرفونلاالسباعوأحلامالطيرخفةفيالناسشرارفيبقى،تفبضه

،الاوثانبعبادةفيأمرهم؟تأمرنافماذا:فيفولون؟تستجيبونألا:فيفولالشيطانلهمفيتمثل

)1(ليتاأصغىالااحديسمعهفلاالضورفيينفخثم،عيشهمحسن،رزقهمدارذلكفيوهم

ثم،الناسويصعقفيصعق:قال.)2(إبلهحوضيلوطرجليسمعهمنوأول،ليتاورفع

قيامهمفإذا،أخرىفيهينفخثم،الناسأجسادمنهفتنبت،الطلكاع!لهمطرااللهينزل

أخرجوا:يقالثم،مسؤولونإنهموقفوهم،ربكمإلىهلم،الناسأديها:يقالثم،ينظرون

يومفذلك،وتسعينوتسعةتسعمائةألفكلمن:فيقال؟كممن:فيقال،الناربعث

.)3("ساقعنيكشفيوموذلكشيباالولدانيجعل

النفختينبينما":قولهوفي.)4("الناسشرارعلىإلاالساعةتفوملا":صتنيإصت!قولهوفي

الاشيءالإنسانمنوليس،البفلينبتكمافينبتونماءالسماءمناللهينزلثم،أربعون

وهوقولهوفي.)5("القيامةيومالخلقيركبومنه،الذنبعجبوهوواحداعظماإلايبلى

يكسىالخلقاولوإنالا،غرلاعراةحفاةربكمالىمحشورونإنكمالعاسأيها":يخطب

بريا:فاقول،الشمالذاتبهمفيؤخذامتيمنبرجالسيجاءوانهالا،أخلاأإبراهيم

يومعبدقدماتزوللا":قولهوفي.)6("بعدانأحدثواماتدريلاإنك:فيفول،أصحابي

أينمنمالهوعن،بهعملماعلمهوعن،افعاهفيماعمرهعن:اربععنيسألحتىالقيامة

شهر،مسيرة"حوضي:ظتع!لنهقولهوفي.)7("ابلاهفيماجسدهوعن،انفقهوفيمااكتسبه

لامنهشربمن،السماءكنجوموكيزانه،المسكمنأطيبوريحه،ابئمناييضماؤه

ذكرت:قالت"؟يبكيكما":بكتالنارذكرتلمارك!يخحمالعائشةقولهوفي.)8("أبدايظما

أحديذكرفلامواطنثلالةفيأما"فقال.؟القيامةيومأهليكمتذكرونفهل،فبكيتالنار

يفعأينيعلمحتىالصحفتطايروعند؟يمقلأمميزانهأيخفيعلمحتىالميزانعند:أحدا

ويصلحه.يطنه)7(.يسمععنقهصفحةامالأي،العنقصفحة:)1(الليت

الساعة.وأشراطاقتنكتاب!/2258(عسلم)؟(رواه

الساعة.واضراطالقتنكتابله/2268(عسلم)4(رواه

.)1/253(احمدالإمامرواه)أ(1.الساعةواضراطالقتنكتابله/0227(عسلم)5(رواه

صحيح.حسنحديثهذا:وقالله/952(الترمذي)7(رواه

.)4/544(والترمذيل!043(ماجهابنفيكذلكوردوقد.الفضالل(كتاب!/3917مسلم(ورواهل!/914البخاري)!(رواه
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حتىجهنمظهريبينوجمعاذاالصراطوعند؟ظهرهور1ءأمشمالهفيأميميتهفيكتابه

شفاعةدعوقياختبأتوإني،لامتهدعاهاقددعوةنبيلكل":قولهوفي.)1("يجوز

."لأمتي

ولاالقيامةيومالأرضعنهتشققمناولوانا،فخرولاادمولدسيدانا":قولهوفي

وفي.)2("فخرولاالقيامةيومبيديالحمدولواء،فخرولامشفعواولشافعاولوانا،فخر

النارمناستجارومن،الجنةادخلهاللهم:الجنةقالت،مواتثلاثالجنةسألمن":قوله

.)3("النارمنأجرهاللهم:التارقالتمراتثلاث

باليوماللهعبادمنوالصالحينوالعلماءوالحكماءوالمرسلينالانبياءمنالملايينإيمان-3

به.الجازموتصديفهم،فيهوردماوبكلالاخر

العقلية:الأدلة

خلفهممنبأصعبليستإعادتهماذ،فنائهمبعدالخلائقلإعادةاللهقدرةصلاخا

سابق.مثالغيرعلىوإيجادهم

منكانماإلاينفيلاالعقلإذ؛والجزاءالعثشانمنالعقلينفيهماهناكليس-2

فيذلكمنليساوالجزاءوالبعث.النفيضينالتفاءأو،الضدينكاجتماعالمستحيلقبيل

.شيء

منومجالمظهركلفيوالبارزة،خلوقاتهفيتصزفاتهفيالظاهرةتعالىحكمته-3

الاولىالحياةأجلوانتهاء،موتهمبعدللخلقالبعثوجودعدمتحيلومظاهرهاالحياةمجالات

وشز.خيرمنأعمالهمعلىوجزائهم

عالمفيأخرىحياةوجودعلىشاهد،وشفاءنعيممنفيهاوماالدنياالحياةوجود-4

بكثير،وأفضلأعظمهوماوالشفاءوالسعادة،والكمالوالخيرالعدلمنفيهايوجدلخر

صورةتمئلماالاالحياةتلكمنتمثللاوشقاءسعادةمنفيهاوماالحياةهذهانبحيث

.صغيرةورققطعةعلىالغناءالحدائقمنحديفةأو،الضخمةالقصورمنقصر

حسن.لماسنادالسنةكتاب)11675(داودابوأخرجه)1(

.)3(القصاللكتابمسلمصحيح)2(

.43(!ه)حديثماجهوابن)5/306(الترمذيرواه)3(
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ونعيمهالقبرعذابفي:عثصرالحاديالفصل

النقليةللادلةوذللث،وصدقحق؟فيهالملكينوسؤال،وعذاولالتبرنعيمبأنالمسلميؤمن

الاتية:والعقلين

الئقلية:الأدلة

يقربونالمبتكةصفروأالذينيتوفئاذضئولو>:قولىفيبذلكتعالىإخباره-1

بظلملئساللهوانأيديصمقذمتبماكاذلكالحريقعذابوذودؤاوادترهتموجوههم

إهديهمباسطواوالملعكةاتؤتغمزتفيالطنمونازترئولؤ>:وقوله.[لالألفان]<لنغيد

ءاللهءعنكعتمالحقغيرادلهعلىتفولونكعتمبماالهونعذابتخزوتالومأنفسصمأخرصا

نرىوماظهور!موراخؤلنكمماوكتممرةأؤلخلنننبهمكمافزدئجتنمونا!ولنذذهتكبرون

هرغمون<كنتممانصونسلبئنكمققطعلفدثربهوافيكغأ!مزعمتمالذينشمفعآكممعكغ

وفي.[151:التوبة]<عظيمعذابإلىيردوتئممرتتنلشعذبهم>:قولهوفي.[الانعانم]

<العذابأشدفرعوتءالأذظواالساعةتقووقيموعشميآغدواعلئهايعرصخوتالعار>:قوله

وفالدنياالحيؤةفيالثابتبالفولءامنواالذجمتاللهسثت>:قولهوفي.[46:غانر]

.[27:إبىهـاميم]<!شاءمااللهودمعلالطنميناللهويضلالاخرة

أصحابه-عنهوتولىقبرهفيوضعاذاالعبدان":قولىفيبذلكصنلإي!إشذالرسولإخبار-2

-؟الرجلهذافيتقولكنتما:لهفيقولان،فيقعدانهملكانأتاه-نعالهمقزعليسمعوانه

منمقعلىكإلىانظر:لهفيقال،ورسولهاللهعبأفأسهد:نيقولالمؤمن!اما-صتريهبئحرد

ما:لهفيقولانالكافراوالمنافقواما.جميعافيراهماالجنةمنمقعدابهاللهأبدلكقدالنار

دريتلا:لهفيقال،التاسيقولمااقولكنت!أذريلافيقول؟الرجلهذافيتقولكنت

")2(التقلينغيريليهمنيسمعهصيحةفيصيحضربةحديدمنبمطارقويضرب)1(تليتولا

الجنةاهلمنكانفإنوالعثيبالغداةمقعدهعليهعرضأحدكمماتإذا)):صنلإي!ه!دقولهوفي

اللهيبعثكحتىمقعدكهذا:لهفيقال،النارأهلفمنالناراهلمنكانوإن،الجنةاهلفمن

ومنأصقبراعذابمنبكأعوذانياللهم)):دعائهفيعثهتخذقولهوفي.)3("القيامةيومإلى

اتبعت.ايتلوتبمعنىتليت)1(

.)8/134(البخاريرواه)3(

.)2/123(البخاريرواهوالحديثوالجنالانى)-(
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بقبرينمرلماقولهوفي.)1("الدجالالمسيحفتنةومن،والمماتالمحيافتنةومنالنارعذاب

يسعىفكاناحدهماأما،"بلى:قالنم"كبيرفييعذبانومايعذبانإنهما":فقال

.)2("بولهمنيستترلافكانالاخروأما،بالنميمة

اخرىأممومن!اص!غهـوررأ!ةمنوالمؤمننوالصالمجنالعلماءمنالبلايينإيمان-3

شانه.فيرويماوكل،ونعيمهالقبربعذاب،سبفت

العقلية:الأدلة

ماوبكل،ونعيمهالقبربعذابإبمانهيستلزمالاخرواليوموملائكضهباللهالعبدإبمان-1

الاخر.بالبعضالإيمانعقلالرمهبالبعضامنفمنالغيبمنالكلإذ،فيهيجري

يحيله،أوالعفلينفيهئماالملكينسؤالمنفيهيفعماأو،نعيمهاوالقبرعذابليس-2

له.ويشهديقرهالسليمالعفلبل

الذيالامر،نفسهفيبتأثيرهاوينعمبهافيتلذذلهيسزمماالزؤيايرىقدالنائمإن-3

الامر،ويغتملهافيستاءيكرهمماالزؤيايرىقدانهكما،استيقظهوانياسفاولهيحزن

علىيجريالنومفيالعذاباوالنعيمفهذا،ايفظهشخصاأنلوأيفظهمنيحمديجعلهالذي

إذاينكرفكيف،احدينكرهولا،لنامشاهدولامحسوسيىغيروهو،بهوتتاثرحفيقةالروح

تماما.نطيرهوهو،نعيمهاوالقبرعذاب

والقدربالقضاءالإيمان:عثصرالثانيالفصل

حتىالوجودفيشيءيفعلاوانه،ومشيئتهوحكمته)3(وقدرهاللهبفضاءالمسلميؤمن

حكيم،وقدرهقضائهفيعدلتعالىوانه.وتقديرهبهاللهعلمبعدإلاالاختياربةالعبادافعال

حولولا،يكنلميشالموما،كانشاءما.لمشيئتهتابعةحكمتهوأن.وتدبيرهتصزفهفي

التالية:والعفليةالتنتليةللادلةوذلك.تعالىبهإلاقؤةولا

النقلنم:ايدمن

وقوله.[94:القمر]<2بقدخلننتهشئءكأائا>:قولهفيذلكعنتعالىاخباره-1

.)1/65(البخاريرواه)2(.ى)1/11البخاريرواه)1(

وقبفيظض!كيفيةعلىالشيءتعالىاللهايجاد:والقدر،عدمهاوالىءبوجودازلاسبحانهاللهحكم:القضاء)3(

الاخر.علىمنهعاكليطقوقد،خاصى
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قولى:وفي.[21:الحجر]<معلووبقدرالا-ننزلهوماخزاينهنحدناإلاشىءمنوان>!:

ذلفان)1(نبزاهاانقبلمن!ئيفىإلاانفساكملتولاالأرضفيمصيبةمنأصاب>مآ

ادله<بابنإلامصيبؤمنأصابمآ>:قولهوفي.[22:الحديد]<يسل!اللهعلى

وقوله:.13[:الاسراء]<عنقهفى)2(طبهعألزمنهإدنسنو!ل>:وقوله.11[:التغابن]

.51[:الثوبة<]المؤمنوتففيتوتحلاللهوعلىمولتناهولناالله!تبماالأيصيبعالن>قل

كتقمتقطوماوالخرالبرفماويعلرهوالايعلمهالاالغتبمقايغ>ويخده:!قولهوقي

ئين<كتففىإلايابسولارطبولاالازضظلئتفيحبةولائعلمهاإلاررقة

وقوله:.[92:التكوير]<الفلمينرباللهيشاءان!!لمثابمونوما<:وقولى.93[:الانعام]

قوله:وفي.الانبياء:اها[]<مبعدونعنهاأؤلمكالشمغ!الهمسبقتالذفي>إن

بخاوما>:قولهوفي.93[:الكهف]<بادله!!قوة!اللهشاماقلتجننكدخلتاذ>ولؤ!

.43[:الأعراف]<اللههداناانلؤلاصلنهتدى

أربعينامهبطنفيخلفهيجمعأحدكمان":قولهفيذطثعنا!رسولهإخبار-2

فينفخالملكإليهيرسلثم،ذلكمثلمضغةيكونثم،ذلكمثلعلفةيكونثم،نطفةيوما

إلهلافوالذي،سعيدأووشفيوعملهوأجله،رزقهبكتب:كلماتبأربعويؤمر،الروحفيه

عليهفيسبقذراعإلاوبينهابيتهيكونماحتىالجنةأهلبعملليعملأحدكمان،غيره

بينهيكونماحتىالعارأهلبعملليعملأحدكموإن،فيدخلهاالناراهلبعملفيعملالكتاب

لعبدالشحلاقولهوفي.)3("فيدخلهاالجنةأهلبعملفيعملالكتابعليهفيسبقذراعإلاوبينها

تجدهاللهاحفظ،يحفظكاللهاحفظ:كلماتأعلمكإنيغلاميا":عباسبنالله

علىاجتمعتلوالامةأنواعلم،باللهفاستعناستعنتوإذا،اللهفاسألسألتإذا،تجاهك

بشيءيضروكانعلىاجتمعواوإن،لكاللهكتبهقدبشيءإلاينفعوكلمبشيءينفعوكأن

قوله:وفى.)4("الصحفوجفت،الاقلامرفعت،عليكاللهكتبهقدبشيءإلايضروكلم

اكتب:قال؟أكتبوماذاارب:ففال،اكتب:لهففالالقلمتعالىاللهلخقماأولإن"

موسى:قال،وموسىآدماحتج":ا!و!رقولهوفي.)3("الساعةتقومحتىشيءكلمقادير

له.المقارالعملمننصيبه:طائره)2(.نخلقها)1(

.القدركتاب)4/3602(مسلمرواه)3(

حقوقه.وراع،حدودهاحفظ:اللهاحفظ.وصخحه)2516(الترمذيرواه)4(

.)5047(داودوابويم/317(احمدالامامرواه)5(
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بكلامه،اللهاصطفاكموسىانت:ادمفقال،الجعةمنواخرجتناخيبتناابوناانت!آدميا

ادم1(فحجعائابأربعينيخلفنيأنقبلعلياللهقدرهأمرعلىتلومنيبيدهالتوراةلكوخط

ورسله،وكتبه،وملائكته،باللهتومنأن:"الإبمانتعريففيقولها!ل!وفي."موسى
)2(

خلقلماميسرفكلاعملوا:"ا!كرقولهوفي.)3(وشزه"خيرهبالقدروتؤمن،الآخرلومو1

قيس:بناللهلعبد!قولهوقي.)5("يردقضاءلاالنذران:"ا!قولهوفي.)4(له(

وفي.)6(بالل!الاقوةولاحوللا؟الجنةكنوزمنهيكلمةاعلمكالاقيسبناللهعبديا"

.)7("وحدهاللهشاءماقل:"وشئتاللهشاءماقاللمنا!و!رقوله

بئضاءوغيرهموصالحينوحكماءعلماءمنا!ر!محمدأمةمنالملايينمئات-إيمان3

لاواف،قدره!4وجرى،رو!4سبقشيء!لوان،ومشيئتهوحكمته،وقدرهتعالىالله

بمفاديرجرىالقلموأن،يكنلميشألموما،كانشاءماوأن،يريدماإلاملكهفييكون

الساعة.قيامالىشيءكل

العقلية:الأدلة

،والإرادة،والحكمة،والمشيئة،والقدرالقضاءشأنمنشيئايحيللاالعئل-إن1

.الكونهذافيبارزةمظاهرمنلهلما؛ويحتمهذلككليوجبالعقلبل،والتدبير

ومشيئته.وحكمتهوقدرهبئضائهالإيمانيستلزموبقدرتهتعالىبه-الإيمان2

زمنلهو!حطد،القصورمنلقصررسماصغيرةورقةعلىيرسمالمعماريالمهندسكان-اذا3

حيزإلىالورقةمنالقصريخرجحتىحددهاالتيالمدةتنتهيفلا،بنائهعلىيعملثم،انجازه

علىينكر،فكيف-نريدولا-قلوإن-شيءينقصلابحيثالورقةعلىرسمماوطبق،الوجود

المتذرذلكبخرجوعلمهقدرتهلكمالتم،الساعةقيامإلىالعالممئاديركتبقديكونأنالله

؟!.قديرشيءكلعلىتعالىاللهبانالعلمومع،ومكانهوزمانه،وكيفئتهكميتهفيقدرهماطبق

امرعلىلامهقدكانالجنةمنالخروجعلىلامهإنلاعىنه؟محلهغيرفيكانموصيلومانذلكولمانيالحبةفيغلبه:حبه)1(

ضعا.ولاعقلايلاملاتابومن،منهتابآدمفان،الذنبعلىلامهدهان،اللهتصاهلماوقوعهمنلابد

.الإيمانكتاب1/7،)جبريلحديثفيمسلمرواه)3(.اقدركاثتاب4/420)مسلمرواه)2(

مختلفة.بألقاظكلهمالجماعةورواه.اقدركتاب3/261،)مسلمرواه)5(.انقدر4/!كاثتاب)مسلمرواه)4(

.والدعاءالذكركاثناب4/770)مسلمورواه5/017)البخاريرواه)6(

..كا117)ماجهكاوابن1/214،82احمد)الإمامرواه)7(
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العبادةتوحيدفي:عشرالثالثالفصل

إلهلاوأنه،العالمينلجميعوربوبيته،والاخرينللاولينتعالىاللهبألوهيةالمسلميؤمن

وتعبدهم،لعبادهشرعهاالتيالعباداتبكلتعالىاللهيخصهوفلذا،سواهربولا،غيره

بالله،استعاناستعانوإذا،اللهسألسألفإذا.تعالىاللهلغيرشيئامنهايصرفولا،بها

ومحبةوإنابةورجاءخوفمنالباطنةأعمالهجميعوحدهفلله.اللهلغيرينذرلانذروإذا

الاتية:والعقليةالعقليةللادلةوذلك.وجهادوحجوصيامصلاةمنوالظاهرة،وتوكلوتعطييم

الئقلية:الأدلة

قؤله:وفي.[14:طه]لا!فاغبدنيأناإلاالهلا>:قههـلهفيبذلكتعالىأمره-1

والذفي!كئمالذىرشبماغبدواالتاسيايها!ر:قولهوفي.["د:"جهقرة]<فارهبونوراثى>

فاخرجماءالشمامنوانزلبناوالسماءفرساالازننلكمجمرالذي!تتقونلعفكئمقبلكئممن

تعالى:قولهوفي.[ابقرةا]<لقلموتوأنتمأنداداللهتجعلوافلالكئمرزداآلممزتمنبهء

السمجهوإئهباللهفاشتعذ>:!تقولهوفي.[ر"1.]محفذ<اللهالاالهلاانةفاغلم>

.[؟1:التغالن]<المؤمنونفقيتو!لالله>وعلى:وقوله.[!6:]فخدت<العليم

اللهاعبدوأأترسو،أثهص!لفىبعثناولقذ>:بقواسهذلكعنتعالىإخباره-2

فقدباللهولوتبالطغوبلكفرفمن>:قولهوفي.[66:"ض]الطعوب<واتجتنبوا

منقبلثمنازسفناومآ>:قولهوفي.[256:البقرة]<لهأانفصاملاالوثقبالعوةاستض!ك

أفغيرقل>:تعالىقولهوفي.3؟[.الأنبياءا]<فاغبدونأناإلاإلهلاأنهإليهلؤحىإلارسولي

دنمتتعين<وإئاكنغدإتاك>:قولهوفى.[64:الزص]؟<الجهلونأثهااغبدتآمروقالله

انذرواأنءعبادهمقيشامنفىأئرهءمنبآلروحا!شتةيخزل>:خل!قولهوفي.[5:]الفاتحة

.[2:]التحل<فاتقونأناالاالهلاأثه

ماأولفليدر":اليمنإلىبعثهلما!كلهجبلبنلمعاذقولهفيبذلكصلا%رسولهإخبار-3

عدىاللهحقماأتدريامعاذيا)":ايضاقولهوفي.)]("تعالطالفهيوخدواانإديهتدعوهم

اللهلعبدقولهوفي"شيعابهيشركواولابعبدوهأن":قال.أعلمورسولهالله:قال؟"العباد

قاللمنعاص!يإص!قولهوفي."باللهفاستعناستعنتوإذااللهفاسالسالتإذا":لهةعبايرابن

كأ.1،)92الإيمانكتابكاومسلم3،)41الزكاةمحابالبخاريرواهالحديث)1(
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عليكمأخافما"أخوف:قولهوفي.)1("وحدهاللهشاءماقل":وشئتاللهشاءما،له

يومتعالىاللهيقول؛الرياء":قال؟اللهرسولياالاصغرالشركوما:قالوا"الاصغرالشرك

تجدونهلفانظروا،الدنيافيتراءونكنتمالذينإلىاذهبوا:بأعمالهمالناسجازىإذاالقيامة

ماويحرمون،فتحلونهاللهحرممالكميحلونأليسوا":قولهوفي.)7""جزاء؟منعندهم

قولهقرالماحاتيمبنلعديض!بهنجهقاله"عبادتهمفتلك":قال،بلى:قال"؟فتحرمونهاللهاحل

:عديففال.[3ا:التوبة]<اللهدونئنأزصبباورهننهئمرهماحبطاثخسذوا>:تعالى

.)6("نعبدهملسنااللهيارسول

الصحابة:بعضقاللماقاله.)4("باللهيستغابوإنما،بييستغاثلاإنه":قولهوفي

.(يؤذيهمكانلمنافتياالمنافقهذامناللهيرسولنستغيثقوموا

.)6("شركوالتولةوالتمائمالرقىإن":قولهوفي.)5("أشركفقداللهبغيرحلفمن":قولهوفي

العقلية:الأدتة

لهشريكلا،وحدهعبادتهيوجب،والتدبير،والتصزف،والرزقبالخلقتعالىتفزده-1

منها.شييمفي

يعبدإلهايكونأنمنهاشيءيصلحفلمإليهمفتقرة،تعالىلهمربوبةالخلوقاتجميع-2

تعالى.معه

منيعيذاو،يغيثاويعطيانيملكلايستعاذاو،بهيستغاثاو،يدعىمنكون-3

عليه.والتوكلالاعتمادأو،لهالنذرأو،بهالاستغاثةأو،دعائهبظلانيوجب؛شيء

الوسيلةفي:عثصرالزابعالبل

منويحب،أطيبهاالأقعالومن،أصلحهاالاعمالمنيحبتعالىاللهبأنالمسلميؤمن

)1(الحد

رواه(2)

رواه(3)

رواه(4)

رواه(5)

رواه؟6)

إلىانمراة

تخريجه.سبىيث

حسن.وهوطرقمن)713(احمدالإمام

وحسنه.)5903(صحيحهفيالترمذي

.)01/915(للهيثميالزوالدمجمعفيوورد.حسنوهوالطيراني

.)2/125(احمدالإمامورواه.وحسنه)1535(الترمذي

معهاتحببخرزة:وك!ثرهاالتاءبضم:والتولة.وغيرهم33()هماجهوابن)1/381(احمدوالأمام)3883(ودذاابو

زوجها.
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فهو،إليهوالتوشل،منهوالتودد،منهالتقزبالىعبادهانتدبتعالىوأنه،الصالحينعباده

تعالىفيسأله،الاقوالوطيب،الاعمالبصالحإليهويتوسل،تعالىاللهإلىيتقربلذلك

ومحبة،تعالىوبمحبتهوبرسولهبهوبالإيمان،العلىوصقاتهالحسنىباسمائهإليهويتوسل

والركاةالصلاةبفرائضتعالىاللهإلىويتقرب،المؤ!نوعام!،ااصالمجنوهـحبةا!،رسوله

اللهيسألولا،المنهياتواجتناب،المحرماتبتركإليهيتقربكما،وبنواقلها،والحجوالصوم

ولا،كسبهمنالجاهذيجاهليسإذ؛عبادهمنعبدبعملولا،خلقهمنأحدبجاهتعالى

يديه.بينوسيلةيقدمهاو،بهاللهفيسالعملهمنالعملصاحبعمل

والعملبالإيمانأرواحهموزكاة،أعمالهمبغيرإليهيتعربواأنلعبادهينترعلمتعالىوالله

التالية:والعقليةالنقليةللادلةوذلك،الصالح

النقلية:الأدلة

يرفعه<الفخلحوالعملالطيبااريقحعد>إيى:بقولهذلكعنتعالىإخباره1-

.5[ا:المؤمنون<]صخلحاوا!لواالطيبثمنممواالرسليائها>:قولهوفي.ا[:5فاطر]

>يهائها:قولهوفي.75[:الأنبياء<]المنهلحينمنإنهرحمتنافى>وأدخلنة:قولهوفي

اؤل!ك>:سبحاولوقوله.35[:ئدةالمان]<الوسي!إلت!وائتغوااللهاتقواءامنواالذجمت

نإ>قل:قولهوفي.57[ا!سراء:<]ادزباصهمالوسي!رئهمإليثتغوتهدوتالذين

>رشا:خظوقوله.3[ا:!رانآل<]ذنوبكملرويغفرالئايخببكمفاتبعونياللهتحبونكنتم

تعالى:وقوله.53[:عمرانال<]ألسهديتمعفائحتبناالرسولواتبغناأنزلتبماءامئا

عناو!فرذنوبنالنافاغفررشالمحامنابرهبهمءامنواانلةإيمنينادىمنادياسمعناإنضا>زبنا

جمهافادعوهالحسنىالاثت!ابر>ولله:قولهوفي.391[:عمرانال<]الابرارحوتوقناسياتنا

>واشجد:وقوله.185]:الأعراف<]يعملونكانواأماسيجزوناستئيهفىئمحدونالذينوذروأ

.]ا9:العلق]<واقترب

قوله:وفي)1(."طيباالايقبللاطيبالله"إن:بقولهذلكعنع!امن!لق!رسولهإخبار2-

وما)):سبحانهربهعنيرويهفيماقولهوفي)2(."النتدةفييعرفكالرخاءفياللهإلى"أتعرب

حتىبالنوافلإلييتقربعبدييزالولا،عليهافترضتهمماإلياحببشيءعبدياليهقرب

.الزكاه(كتاب،6ءمسلم)1(رواه

هـ/893(.الطري1/66(وتفسيرللسيوطيالمنثورالذزفيالحديث)2(ورد
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وإن،ذراعاإليهتقربئاشبرامنيتقربوإن":!قربهعنيرويهفيماقولهوفي.)1("احبه

حديثفيقولهوفي.)2("هرولةأتيتهيمشيأتانيوإن،باعامنهتقربتذراعاإليتقرب

حرممابتركوالثاني،والديهببرأحدهمتوسلإذالصخرةعليهمانطبقتالذينالغارأصحاب

انطروا)":لبعفبعضهمقالأنبعدلهتنميتهمعمستحقهإلىحقبردوالتالث،تعالىالله

عنهمففرج،وتوسلوافدعوا،عنكميفرجهالعلهبهااللهفادعواللهعملتموهاصالحةأعمالا

يكونماأقرب":والسلامالصلاةعليهقولهوفي.)3("سالمينالغارمنوخرجواالصخرة

نفسك،بهسميتلكهواسيمبكلاللهمأسألك":قولهوفي.)4(ساجد"وهوربهمنالعبد

تجعلأنعندكالغيبعلمفيبهاستأثرتأو،خلقكمنأحذاعلمتهأو،كتابكفيأنزلتهأو

قولهوفي.)5("وغميهميوذهاب،حزنيوجلاء،صدريونور،قلبيربيعالعظيمالقران

إلابهدعيوما،أعطىإلابهسئلماالذيالأعظماللهباسمهذاسأللقد":ا!

.)6("اجاب

وصفاته،تعالىبأسمائهكانتوسلهموأن،الكريمالقرآنفيالأنبياءتوسلمنوردما-3

قدرث>:توشلهفيقالالسنلافيوسف،أبداذلكبغيريمنولم،الصالحوالعملوبالإيمان

والأخرةالدنيافي-دوليأنتوالأرضالشنواتفاطرالاحاديثتاريلمنوعلمتنىالملكمنءانيتنى

اانتإلاإلهلا>:قالالنونوذو.]151:يو!ف]<باانلحينوالحقنىمسلماتوفنى

نفسىطلضتانيرب>:قالوموسى.]87:]الانبهياء<الظالمينمن!تاقسبخنك

.[27:]غانر<وري!مبرتيعذتإني>:وقال.[16:]القصص<لهجفغفرلىفاغفر

وجراءوادم.]127:]البقرةالعلإ-<الشميعأنتانكمنآنارئنا>:قالاوإسماعيلوإبراهيم

.[23:]الاعراف<الخسرينمنلنكونننجلناتغفرلموإنأنفسنلظلمنارنجا>:قالا

العقلية:الأدلة

كي،!تالغنيالربإلىالققبرالعبديتوسلأنيقتضيأمرالعبدوافتقارالربغنى-1

ويرغب.يحيببماويظفر،يرهبمماالضعيفالفقيرالعبدينجو

أ!روالأقوالالافعالمنيكرههوماوتعالىتباركالربيحبهماالعبدمعرفةعدم-2

كا.8)الرقاقكتابالبخاريرواهواحدحديثكلاهما2(،)1

.الصلاةاكاثاب5)مسلمرواه)4(.2!)الإجارةكتابالبخاريرواهالحديث)3(

كا.01/15)للطبرانيالكبيرالمعجمفيوورد.حسنبسندأحمدالإمامرواه)5(

هـ.الدعاء)كتابماجهكاوابن3)الدعواتكتابالترمذيرواه)6(



تعالىاللهأولياء

صالحةاصاوأعمااصيبةأقوالمنرسولهوبيناللهشرعفيمامحصورةالوسيلةتكونأنيقتضي

.وتتركتجتنبفاسدةوأعمالخبيثةأفوالأو،تفعل

،أثأ!هـيقتخحىيديهعملمنوألا،الإنسانكسبغيرمنالجاهذيجاهممون-3

قربةيكونلا-عظيضاكانومهما-ماشخصجاهلان؟تعالىاللهإلىبهيتوسل

مالهأوبجوارحهعملقدكانإذاإلَّااللهم،ويتوشلتعالىاللهإلىبهايتقرتاحرلشخص

وعملكسبهمناصبحلانه؛بهاللهيسألأنلهذلكفعند،الجاهصاحبجاهايجادعلى

مرضاته.وابتغاء،تعالىاللهلوجهابتداءذلكعملقدكانإنيديه

عشرالخامسالفصل

لاته!اوضلاأ،ر!لد!اللهواولياء-وكراماتهماللهاولياءفي

تعالى:اللةاولياء-ا

طاعتهفيواستعملهم،لعبادتهاستخلصهمأقأساءعبادهمنتعالىللهبانالمسلميؤمن

يحبونهأولياؤهوهم،ويقربهميحبهمولتهمفهو،كرامتهمنوأنالهم،بمحبتهوشرفهم

وببغضه،بحمهيحبون،ينهونوبه،بنهيهويعتهون،يامرونوبه،بأمرهياتمرون،ويعظمونه

اهلهموانهم،أعاذهمبهاستعاذواوإذا،اعانهماستعانوهوإذا،أعطاهمسالوهاذا،يبغضون

وليئ،للههوتقيمؤمنكلوأن،الاخرىوفيالذنيافيوالبشرىوالكرامة،والتقوىالإيمان

الإيمانمنحظهكانمنفكل،وإيمانهمتقواهمبحسبدرجاتهمفييتفاوتونأنهمغير

هموالياءالافسادات..أوفركرامتهوكاشا،أعلىاللهعنددرجتهكاشا،أوفىوالتقوى

كتكثيركراماتمنأيديهمعلىاللهيجريهماوأن،المؤمنونبعدهمومن،والانبياءالمرسلون

ومابالنارالاحتراقعدمأو،البحارخوضأو،والاسقامالاوجاعإبراءأو،الطعاممنالقليل

عنه،عاريةوالكرامة)1(بالتحديمقرونةتكونالمعجزةأنغيرالمعجزاتجنسمنهو؛إليه

الشرعية،الماموراتبفعلالطاعاتعلىالاستفامةالكراماتاعظممنوأن.بهمرتبطةغير

.والمنهياتالمحرماتواجتناب

علىاللهيعذبكمفسوفوالَّا؟أتصدتونيوكذابكذاجئتكماذاأرأيتم:وال!لامالصلاةعليهالرموليفولكان:التحدي)1(

لكم.المتجزةظهوربعدإبمانكمعدم
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الآتية:للأدلةوذلك

ولاعلتهمخوتلااللهاولياإنألا>:قولهفيوكراماتهماوليائهعنتعالىإخباره-1

الاخرةوفالذنياالحيؤةفىالبمثركالهم!يتقونو!انوااءامنواائذيف*مجزنوتهم

الذيفوكالله>:تعالىقولهوفي.[]يرشق<العطيمالفؤزهرذلرياللهللمتلئديللا

نإحأوليآء!انوأرما>:قولهوفي.[257:]ادفرة<النورالىالنذمتئنيخرجهمءامنوا

يتولىوهوالكيتنزلالذيأللهولئئإن>:قولهوفي.]34:الانفال[<المتقونالآأويرلآؤه،

انهوالفخشاالسوعنهلنقرف!ذلك>:سبحانهقولهوفي.[691:]الأعراف<الضلحين

ستطن<عليهملل!لتمم!عبادىإن>:تعالىقولهوفي.[24:]يوسف<المخلصينعبادنامن

وراثأفئلمريمقاللؤقاعندهاوجدالمعرابربمرئ!علئهادخلكلما>:وقوله.[65:اغ]الاس

إلىأبقإذ!المرسلينلمنيودنسوإن>:قولهوفي.[37:!رانآل]<اللهعندمنهوقالت

من؟نأئ!فلؤلا!مليموهوالحوتفالنقمه*المذحصينمنف!نفساهم!المشحونالفك

الأتختغأمنفنادلهل>:قولهوفي.[]الصافات<سعثونيؤ!إكءبطنهفىللبث!المسئ!

والثربفكلجخيا!رطحاعلئك!نقظالنخ!ةبجدخإلكوهزيسرل!!تحتكربكجعلقدتخزني

كيهابه-وارادوا*إئرهيرعلىوسبمابزد،كوفىيخنارقفنا>:قولهوفي.[مريم]<عيناوقري

مق؟نوااوالرقيمالكقف!أصحبانحسئتام>:قولهوفي.[الأنبياء]<الاخسرينفجعلنهم

اقرنامنلناوهئئرحمهيرلدنكمنءاتاربناففالواالكقفإلىالفتبةأوياذ*جمباءاينعا

.[الكهف]بعثنهم<ثم*عدداسعب%الكقعففىءاذانهمعكفضزنجارشدا*

من)":!ربهعنيرويهفيماقولهفيوكراماتهمااللهاولياءعنعالهاض!ق!رسولهإخبار-2

ولا،عليهافترضتهمماإلياحببشيءعبدياليتقربوما،بالحربآذنتهفقدولياليعادى

وبصرهبهيسمعالذيسمعهكنتاحببتهفإذا،احمهحتىبالنوافلإلييتقربعبدييزال

ولئن،لأعطينهسالنيولئن،بهايمتنيالتيورجله،بهايبطشالتيويده،بهيبصرائذي

وفي."الحربالليثيثأركمالاوليائيلأثارإني)":ايضاقولهوفي.)1("لاعيذنهاستعاذني

فيماكانلقد":قولهوفي.)2(((لأبرهاللهعلىأقسملومناللهعبادمنإن)):ص!هسمن!قوله

عليهقولهوفي.)3(عمر"فإنهاحدامتيفيكانفإن،محدثونناسالأمممنقبلكمكان

284).،167،)3/128احمدوالإمام)2013(مسلمرواه)2(.تخريجهتقدم)1(

.)7/42(الباريفتحفيوورد.)5/15(البخاريرواه)3(
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اللهم:فقالت،فارهفرسعلىرجلافرأتولدهاترضعامرأةكانت":والسلامالصلاة

فنطق.)1("مثلهتجعلنيلااللهم:وقاليرضعوهوالطفلإليهفالتفت،هذامثلولدياجعل

تمتهلااللهم":أمهقالتإذ،وأمهالعابدجريجفي!ولهوفي..والوالدللولدكرامةالرضيع

لماجريجولدهاوقال،لهاتعالىمنهكرامةلهااللهفاستجاب."المومساتوجوهتريهحتى

فنطق.)2(الغنمراعي:فقال.؟أبوكمن:الزضيعللولدقالمنهالبغيولدبأناتهموه

عليهمانطبقتالذينالثلاثةالغارأصحابفيص!ي!هغوقوله.العابدلجريجكرامةالرضيع

حتىعنهموفزجهالهماللهفاستجاب،أعمالهمبصالحإليهوتوسلوااللهفدعواالصخرة

رمىالغلامأن:فيهجاءإذوالغلامالزاهبحديثفيقولهوفي.لهمكرامةسالمينخرجوا

فكانت،الناسومرفماتتبحجررماها،المرورمنالجماهيرمنعتقدكانتالتيالدابة

جبلمنرماهحتىيفلحفلمالوسائلبشتىالغلامقتلحاولالملكأنكما،للغلامكرامة

المؤمنللغلامكرامةذلكفكان،يمتولميمشيمنهفخرجالبحرفيوقذفه،يمتولمشاهق

.)3(الصالح

!لكومنالحصرتفوقلهموكراماتأولياءمن)4(وشاهدوهالعلماءآلافرواهما-3

وأباالقارسيئسلمانوأن،ل!حهحصينينعمرانعلىتسلمكانتالملائكةأنرويما

أسيراكانل!حهخبيباوأن،فيهاالطعامأوالصحفةفسبحتصحفةفييأكلانكاناأخسالدرداء

لطهعازبينالبراءوأن،عنبمنبمكةوليس،يأكلهبعنبيؤتىفكانبمكةالمشركينعند

نأاللهعلىأقسمالقادسيةيومكانحتىلهاللهاستجابشيءفياللهعلىأقسمإذاكاد

عمروأن،طلبكمافكانالمعركةفيشهيدأوليكونوأنالمشركينرقابمنالمسلمينيمكن

الجبل!ساريةيا:يقولبهفإذابالمدينةعالهاظغاللهرسولمنبرعلىيخطبكان!هالخطاباين

بالجيشوانحازصوتهساريةفسمع،"سارية":لهيقالمعركةقائديوجهاالجبلساريةيا

عمرفأخبرساريةورجع.المشركينمنأعدائهموانهزام،نصرهمذلكفيفكانالجبلالى

دعائه:فييقولكانل!هالحضرميبنالعلاءوأن،ل!مهعمرصوتمنسمعبماوالصحابة

تبتلفلممعهبسريةالبحرخاضأنهحتىلهفيستجاباعنذمياعلئييا،حكيمياياعليم

وأن،الحالفيميتافخزيؤذيهكانرجلعلىاللهدعاالبصريالحسنوأن،خيولهمسروج

..ثما703،80،)2/103أحمدومسند)4/7691(ومسلم2(ه)4/1البخاريرواه(1)

.)73(الزهدكتابمسلمرواه)3(.تخريجهسبق)2(

.المتواترةالمنقولةوالاثارالصحيحةوالسنالصحيحفيالكراماتهذهاغلب)4(
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فاحياالله!ودعاركعتينوصلىفتوضاسفرهطريقفيلهفماتحمارلهكانالنخعمنرجلا

وائتي،تحصىولاتعدلاالتي.الكراماتمنذلكغيرالى..متاعهعليهوحملحمارهله

البشر.ملايينبلالناسالافشاهدها

:السيطاناولياء-ب

وسول،اللهذكرفانساهمعليهماستحوذأولياءالناسمنللشيطانبأنالمسلميؤمنكما

فهمدلائلهرؤيةعنأبصارهموأعمى،الحقسماععنفأصمهمالباطللهموأملى؛الشرلهم

عرفحتى،بالتزيينالقسادإلىويستهويهم،بالسنريغريهم،مطيعونولاوامره،مسخرونله

وعلىعليهموحربمااللهأولياءضدفكانوا،فأنكروهالمعروفلهمونكر،فعرفوهالمنكرلهم

أغضبواوهؤلاء،وأرضوهاللهاحئوااولئك،عادوهوهؤلاء،اللهوالوااولئك:منهمالتقيض

فيطارواكأنالخوارقايديهمعلىظهرتولؤ،وغضبهاللهلعنةفعليهموأسخطوهالله

منعوناأو،عاداهلمناللهمناستدراجاإلاذلكليسإذ،الماءسطحعلىثراأوْ؛الشماء

التالية:للادلةوذلك،والاهلمنالشيطان

مىيخرجوهمالظغوتأؤليآؤهمكنرؤأوالذجمت>:ترلهفيعنهمتعالىإخباره-1

تر:وفي.[257:البةرة]<خلدونفيهاهمالئارأصحبأولسرالندتإلىالئور

.[121:]الانعام<لممثريهونإنكخاطغتموهموإناخدلوكئماؤ-ليايهرإلى-لوصنالشنطينوإن>

منأؤليآوهموقالافيدنم!مناشتكنزنمقداتجنيمغمثرجميعائحمثرهزويوم>:قولهوفي

ماإ،فيهاخلدينمثوهبهئمالعارقاللأأ!تالذى-أجناوبلغناببغموربعفحنااستمتعرئناالالنس

لهنقيضالرخمنتجرعن)1(يعشومن>:سبحانهقولهوفي.[128:الأنعام]<اللهشاء

وفي.[الزضف]<مقتدونأنهموتحسبونالسبيلعنليصدونهموانهم*فرينلهفهوثيطتا

اعدواإنهر>:قولهوفي.[27:الاعراف]<جمؤنونلالفذينأؤلياءالشيظينجعقاانا>:قوله

وقيفحنا>:قولهوفي.03[:]الأعراف<مقتدونأنهموبحسبوتاللهدونمنأؤليآءالشعظين

للملتكةققناوإذ>.ترلهوفي.[25:]فضدت<خلفهتموماأيديهتمبينمالهمفرتنواقرناءلهض

منأؤلاوذفىتتهأف!تخذونهزلهامرعنففسقالجنمنكانابليسإلأفسجدوالأدمآستجدوا

.[05:الكهف]؟<عدولكموهمدوني

.ويعرضيتعام)1(
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لشيطاناءلياوأ

مخاطباقالفاستنانربهرممماقدنجفارأىلماقولهفيبذلكأنيأالرسولإخبار-2

يولدأوعطيميموتنقولكنا:قالوا"؟الجاهلنبةفيهذهلمثلتقولونكنتمما":أصحابه

امراقضىإذاوتعالىتباركربناولكن،لحياتهولا،احدلموتبهيرمىلاإنه)":فقال،عظيم

أهلالتسبيحيبلغحتىيلونهمالذينثم،يلونهمالذينالسماءإهلسبحثمالعرشحملةسبح

أهليستخبرثم،فيخبروهم؟رتناقالماذا:العرشحملةالسماءاهليسالثئم،السماءهذه

إلىفيقذفونه،فيرمونالشمعالشياطينوتخطف،الذنياالسماءأهلالخبريبلغحنبى.سماءكل

الصلاةعليهقولهوفي.)1(((يزيدونولكنهمحقفهووجههعلىبهجاوْوافماأوليائهم

بشيءأحيانايحدثونناإنهمنعم:فقالوا"بشيء"ليسوا:فقالالكهانعنسئللمأوالسلام

معهافيجعلونوليههأذنفيفيقرهاالجنيخطفهاالحقمنالكلمةتلك":فقالحفافيكون

نإ":قولهوفي.)3("قرينهبهوكلوقدالااحدمنمعكمما)":قولهوفي.)2("كذبةمائة

.)4("بالصوممجاريهعليهفضيقواالعروقمنالدممجرىادمابنمنيجريالنبيطان

تعومكادنزمانكلفيغريبةشيطانيةأحوالمنالبشرألوفمئاتوشاهدهراهما-3

منومنهم،والاشربةالاطعمةمنبأنواعالشيطانيأي!كطنمن!نم،الشيطانلاولياء

الاموربواطنبعضعلىويطلعهبالغيبيكلمهمنومنهم،حاجاتهالشيطانلهيقضي

صالحرجلصورةفيالشيطانيأتيهمنومنهم،إليهالشلاحنفوذيمنعمنومنهم،وخفاياها

منومنهم،ومعاصيهباللهالشركعلىوحملهوتضليلهلتغريرهالضالحبذلكيستغيثعندما

منذلكغيرإلى..بعيدةإمثنمنحاجابإوْبأشخاصيىيأتيهأوبعيدبلدإلىي!ضلهقد

وخبثاؤهم.الجانومردةالشياطينفعلهاعلىتقوىالتيالأعمال

الشرضروبمنيتعاطىبماالادميروحلخبثنتيجةالشيطابيةالاحوالهذهوتحصل

يبلغحتى،وصلاحوتقوىوإيمان،وخيرحقكلعنالبعيدةوالمعاصيوالكفروالقساد

الخبثعلىالمطبوعةالشياطينأرواحمعفيهايتحدوشرهاالتفسخبثمندرجةالادميئ

بعضهمويخدم،بعفبىإلىبعضهمفيوحيالشياطينوبينبينهالولايةتتئموعندئد،والثر

ئناستدنمفداتجنيمعشر>:القيامةيوملهميقاللماولذا؛عليهيقدربماكلبعضا

.[!16:نعائمالأ]<!ض!د!ضناا!ع>ربنا:الإنسمنأولياؤهميقول،<الالنم!

وأحمد.مسلمفيكذلكوورد.)3224(صحيحهفيالترمذيرواه)1(

المنافقين.صفاتكتاب)96(مسلمرواه)3(.السلامكتابفيمسلمورواهله/58(البخاريرواه)2(

."...الدممبلغآدمابنمنيجريالشيطانإن":آخربلفظمسلمفيوورد)4/001(،()3/46البخاريفيورد)4(
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العبدسلوكفييظهرفإنه،الشيطانيةالاحوالوبينالربانيةاللهاولياءكرامةبينالقرقواما

علىيجريفماوباطناظاهرااللهبشريعةالمتمسكينوالتقوىالإيمانذويمنكانفإن،وحاله

التقوىعنوالبعدوالشرالخبثذويمنكانوإن،لهتعالىاللهمنكرامةهوخارقةمنيديه

انماخارقةمنيديهعلىيجريفما،والقسادالكفرفيالمتوغلينالمعاصيضروبفيالمنغمسين

.إياهومساعداتهم،لهالشياطينمنأوليائهخدمةمناوالاستدراججنسمنهو

عشرالسادسالفصل

وآدابهالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمربوجوبالإيمان

المذكر:عنوالذهيبالمعروفالأمووجوبفي-ا

علمقادرمكلفبمسلمكلعلىالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمربواجبالمسلميؤمن

لسانه.اوبيدهالتغييرأوالأمرعلىوقدر،مرتكباورآهبالمعكرعلماو،متروكاوراهبالمعروف

العزيزكنابهفيتعالىاللهذكرهإذ،تعالىباللهالإيمانبعدالدينيةالواجباتاعطممنوانه

بالمعروفتأمرونللناس!أخرجتأمةخيركنتئم>:تعالىقال،!بهبالإيمانمقرونا

السمعيةالنقليةللادلةوذلك.[115:عمرانال]<باللهوتؤمنونانمنكرعنوتئهوت

الاتية:المنطقيةوالعقلية

الئقلئة:الأدلة

عنوينهونلالمغروفولأمرونالخئرالىيذعونأمهورمنكخولتكن>:قولهفي؟تعالىامره-1

.[401:عمرانال]<المفلحوتهموأؤليهكالمنكر

قوله:فيالمنكرعنوينهونبالمعروفيامرونبانهموولايتهنصرتهاهلعنتعالىإخباره-2

المنكر<عنوصؤايالمعروفوامرواالز!اةوءاتواالصلؤةأقامواالأزضفيثكتهئمإنالذين>

عنوينهونبالمعروفيامروتبغنأؤ-لآءبعضئموالمؤمئتوالمؤمنون>:قولهوفي.[41:]الحبئ

قولهوفي.[71:]ادتوبة<ورسوله-اللهويطيعوتالربهؤةويؤتونالصلؤةويقيموتالمنكر

بالمعروفوأمرالضحلؤةاقميبنئ>:ابنهيعظوهو!سلالقمانوليهعنبهاخبرفيماسبحانه

تعالىقولهوقي.[17:]لقمان<الأمورعزممقذلكإناصحالجثمآعلىواصبزاتمنكرعنوانه

وعايمىداودلسانعلىإسرءيلبفمن!فرواالذينلصف>:اسرائيلبنيعلىنعاهفيما
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فعلوهئنبرعنيتناهونلا!اتوا!يعتدوتؤ!انوااعصوأبماذلكمزليرابن

أنهمنإسرائيلبنيعنذكرهفيماتعالىقولهوفي.[ئدة]المان<هفعلونكانوأمالبئسى

الذينأنجتنا>:لذلكالتاركينوأهلكالمنكرعنوالناهينبالمعروفالامريننجىتعالى

.[165:]الأعراف<يستتكانوأبمائي!ب!بعذالبمظلمواالذرنواضذناالسوءعنينهون

يستطعلمفإنبيدهفليغيرهمنكرامنكمرأىمن)":قولهفيبه،إظروالرسولأمر-3

شلتنهونبالمعروفلتأمرن":قولهوفي.)1("الإبمانأضعفوذلكفبقلبهيستطعلمفإنفبلسانه

.)2("لكميستجيبفلاتدعونهثم،منهعقاباعليكميبعثأناللهليوشكنأوالمنكرعن

فلمعليهمينكرأنيقدرمنوفيهمبالمعاصيعملواقوممنما":قولهفي،إصت!قىإخباره-4

سألهلماالخشنيثعلبةلابيقولهوفي.)3("عندهمنبعذاباللهيعمهمأنيوشلثإلا،يفعلوا

ثعلبة،يا":فقال.[501:الفه]<اقتديتصإذانرمني!زكملا>:تعالىقولهتفسيرعن

!ذكلوإعجابمؤثرةودنيامتبعاوهوىمطاعاشحارأيتفإذا،المنكرعنوانهبالمعروفمر

المظلم،الليلكقطعفتناورائكممنإن،العوامعنكودع،بنفسكفعليكبرأيهرأي

:قال.اللهرسوليامنهمبل:قيل"منكمخمسينأجزعليهأنتمالذيبمثلفيهاللمتمسك

ما":ظلانذوقوله.)4("أعواناعليهيجدونولا،أعواناالخيرعلىتجدونلاننكممنكمبللا"

ويقتدون،بسنتهيأخذونوأصحابحواريونأمتهمنلهكانإلاقبليأمةفياللهبعثهنبيمن

فمن،يؤمرونلاماويفعلون،يفعلونلامايقولونخلوفبعدهممنتخلفانهمثم،بأمره

مؤمن،فهوبقلبهجاهدهمومن،مؤمنفهوبلسانهجاهدهمومن،مؤمنفهوبيدهجاهدهم

عنسئلعندماوالسلامالصلاةعليهوقوله.)5("خردلحبةالإبمانمنذلكوراءوليس

."6("جائرسلطانعندحقكلمة":فقال،الجهادأفضل

العقلية:الأدلة

علاجهوعسر،الجسمفياستشرىلجيعانولمأهملإذاالمرضأنوالمشانهدةبالتجربةتبالقد-1

ويفعلهالثاسيألقهأنيلبثلافإنهيغيرفلمتركالمنكرإذاوكذلك،فيهواستشرائهالجسممنتمكنهبعد

6(.يومسلم)1(رواه

.3/193(احمدالإمامورواه.الملاحمكتاب(17داودأبورواه)2(

.)7/6(المققينالسادةوإتحاف)4/322(الحاكمرواه"4(.7/6(المققينالسادةإتحاف"3(

.الايمانكتابكاأ(مسلم)5(رواه

.له/315(احمدالإمامورواه.7/161(التسائيورواه.1204()حديثماجهابنرواه)6(
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منالعقابفاعلوهيستوجبويومها،إزالتهأوتغييرهالسهلغيرمنيصبحوعندئذ،وصغيرهمكبيرهم

تتغير:ولاتتبدللاالتىتعالىاللهسننعلىجايىانهإذ،بحاليتخلفانيمكنلاالذيالعقاب،الله

.43[]فاطر:تحوا<ادلهلسنتتجدولنتبديلااللهلسنتتجدفلن>[62:الأحزاب]<اللهسنة>

فترةوالأوساخالنفاياتمنهتبعدولم،ينظفولم،أهملإذاالمنزلأنبالمشاهدةحصل-2

الجراثيمفيهوتنتشر،هواؤهويتسفم،ريحهتتعفنإذ،للشكنصالحغيريصبحالزمانمن

منالجماعةوكذلك.القاذوراتتجمعتماوكثرة،الاوساص!فيهتراكمتمالطولوالاوبئة

الأرواحخبثاءيصبحواأنيلبثونلابهيؤمرفلموالمعروف،يغئرفلاالمنكرفيهماهملإذاالمؤمنين

،للحياةصالحينغيريصبحونويومئذ،منكراينكرونولا،معروفايعرفونلا،النفوسشزيري

.انتقامذوعزيزوالله،لشديدربكبطشوإن،ووساهطأسبابمنشاءبمااللهفيهلكهم

فيصبحالشروتألفعندهافيحسنالقبيحتعتادالبشريةالنفسأنبالملاحظةعرف-3

يؤمر،ولمترلثاذاالمعروففإن،المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرشأنفذلك،لهاطبيعة

إذاالمنكروكذلك.المنكرمنعندهمفعلهويصبح،تركهيعتادواأنالناسيلبثلاتركطساعة

ثم،ويؤلفيعتادثم،وينتشريكثرحتىالزمنمنيسيريمضىلموإزالتهتغييرهإلييبادرلم

البصيرةانطماسهووهذا،بعيتهالمعروفهويرونهبل.منكيرغيرمرتكبيهنطرفييصبح

والنهيبالمعروفبالأمرورسولهاللهامرهذااجلمن-تعالىباللهوالعياذ-القكريوالمسخ

عليلهمومحافطةوصلاحهمطهرهمعليلهمإبفاءالمسلمينعليفريضةوأوجباه،المنكرعن

.والشعوبالاممبينمكانتهمشرف

المنكر:عنوالنهيبالمعروفالأمرآداب-ب

كما،بالفعلترلثقدوأنه،الشرعفيمعروفأنهمنبهيأمزمابحقيقةعالمايكونأن-1

مماوأنه،حقيقةارتكبقديكونوأن،تغييرهويريدعنهينهىالذيالمنكربحقيقةعالمايكون

.والمحرماتالمعاصيمنالشرعينكر

الذينياايها:>تعالىلقولهبهيأمرالذييترلثولا،عنهينهىالذييأقيلاورعايكونأن-2

]الصف[<تفعلونلاماتقوواواأناللهعندمقتاكبر*تفعلونلاماتقولونلمءامنوا

.44[:]البقرة<تعقلونأفلاالكتابتتلونوأنتمأنخموطصناباالناساتأمرون>:وقوله

سوءنالهإذانفسهفييجدلا،باللينوينهى،بالرفقيأمرحليماالخلقحسنيكونأن-3

وأمر>:تعالىلقولهويصفحويعفويصبربل،أمرهممناذئلحقهإذايغضبولا،نهاهممن
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.[17:دقمانلى]<الأمورعزممنذلكإناصابكمآعلىواصبرالمنكرعنوانهبالمعروف

علىيتجسسأنالمنكرلمعرفةينبغيلاإذ؛التجسسبواسطةالمنكرإلىيتعرفلاأن-4

فيماليعرفالغطاءيكشفأو،تحتهاماليرىأحدهمثيابيرفعأو،ييوتهمفيالتاس

قال.لج!والتجسسعنهمالتحنسعنونهى،الناسعوراتبسترأمرالشارعاذ،الوعاء

وقال."1("تجسسوالا":صي!يمإشداللهرسولوقال.12[:الحجرات]<تجتسواولا>:تعالى

.)2("والاخرةالدنيافياللهسترهمسلماسترمن":والسلامالصلاةأزكىعليه

أنهيعرفهلملكونهلهتركهيكونقدإذ،بالمعروفيعرفهأن،أمرهأرادمنيأمرأنقبل-5

لهفعلهيكونقدإذ،المنكرمنفعلهمابأنالمنكرعننهيهأرادمنيعرفكما،المعروفمن

المنكر.منأنهيعرفلمكونهعنناتجا

للمنهيالمرت!بيتركولمللمعروفالتاركيفعلل!افإن،بالمعروفوينهىيأمرأن-6

امتثاليحصللمفإن،والترهيبالترغيبأدلةمنالشرعفيوردمابذكرقلبهيرققبماوعظه

،بيدهالمنكرغيرذلكينفعلمفإن،القولفيوالإغلاتد،والتعنيفالتأنيبعباراتاستعمل

.بالإخوانأوبالحكومةعليهاستظهرعجزفإن

عرضه،أو،مالهأو،نفسهعلىخافبأنولسانهبيدهالمنكرتغييرعنعجز-.فإن7

الصلاةعليهالرسوللقول؛بقلبهالمنكربتغييراكتفىينالهماعلىالصبريطيقلاوكان

الحديث."...يستطعلمفإنبيدهفليغيرهمنكرامنكمرأىمن":والسلام

عشرالسابعالفصل

وافضليتهمع!ظغاللهرسولاصحابمحبةبوجوبالإيمان

المسلمينامورولاةوطاعة،الإسلامائمةواجلال

منسواهممنعلىوأفضليتهمبيتهوال،ظ!!راللهرسولأصحابمحبةبوجوبالمسلميؤمن

.الإسلامفيأسبقيتهمبحسياوعلرنالدرجةالفضلفيمتفاوتونبينهمفيماوأنهم،والمسلمينلمؤمنين

تعالىاللهرضيوعليئ،وعثمان،وعمر،بكرابو:الاربعةالراشدونالخلفاءفأفضلهم

.185(،)8/23+/24(،)4/5("...والظنإياكم":اولهحديثفيالبخاري1(

الذكر.كتاب)38("...كربةهومننعننفسمن":أؤلهحديثفيمسلم2(
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الله،عبيدبنوطلحة،الاربعةالراشدونوهم،بالجنةالمبشرونالعشرةثم،أجمعينعنهم

وعبد،الجراحبنعامزوابوعبيدة،زيل!بنوسعيد،وقاصابيبنوسعد،العوامبنوالزبير

،الرهراءكفاطمةالعشرةغيرمنبالجنةالمبشرونثم،بدراهلثم،عوفبنالرحمن

وكانواالرضوانبيعةأهلثم،وغيرهمرباجبنوبلال،قيسبنوثابت،الحسنينوولديها

أجمعين.عنهمتعالىاللهرضيصحاليوأربعمائةألقا

عندمعهموالتأدبوتوقيرهمواحترامهمالإسلامأئمنإجلالبوجوبالمسلميؤمنكما

التابعينمنوالمقسرينوالمحدثينوالققهاءكالقراءالهدىوأعلامالدينأئمةوهم،ذكرهم

أجمعين.عنهمورضياللهرحمهم،تابعيهموتابعي

معهموالجهادواحترامهموتعظيمهمالمسلمينأمورولاةطاعةبواجبالمسلميؤمنكما

بادابالمذكورينهؤلاءكلحياليلتزمفهوولذا؛عليهمالخروجوحرمةخلقهموالصلاة

خاصة.

فإنه:بيتهوالصت!يإنداللهرسولأصحاباما

فيويحبونهيحبهمأنهتعالىأخبراذ؛لهماط!؟رسولهوحبتعالىاللهلحبيحتهم-1

ادلهسبيلفىيجهدونالبهفرينعلىأعزةالمؤمنينعلىأذلة-ويحبونه!يحبهمبفوماللهيأتي>فسوف:قوله

معه-والذيناللهرسول>محمد:وصفهمفيقالكما.[54:المائدة]<لآئملومةيخافونولا

لاأصحابيفياللهالله)):!!ررءاللهرسولوقال.[92:الفتح]<بينهمرحماالكفارعلىأشدآء

ومن،ابغضهمفببغضيابغضهمومن،احبهمفبحئياحبهمفمن،بعديغرضاتتخذوهم

.)1("ياخذهأنيوشكاللهاذىومن،اللهاذىفقداذانيومن،اذانيفقدآذاهم

عليهم:ثنائهفيتعالىلقولهألمسلمينواالمومنينسائرمنغيرهمعلىبأفضليتهميومن-2

عنهورضوأعنهماللهرضىباحسناتبعوهموالذينوالائفحارالمهجرينمنالأؤلون>والسبقون

.["!1:التوبة]ء<العظيمالفوزذلكابد-افيهاخلدينالانهرتحتهاتجرىجناتلهمواعد

أحدمثلأنققلوأحدكمفإنأصحابيتسبوالا":والسلامالصلاةعليهاللهرسولوقال

.)2("نصيفهولااحدهممدبلغماذهبا

علىدونهمومنظ!!داللهرسولأصحابأفضلالصذيقبكرأباأنيرىأن-3

عنهمتعالىاللهرضيعليثم،عثمانثم،عمر:همالقضلفييلونهالذينوأن،الإطلاق

حسن.باسناد(4658)داودابورواه)2(وحسنه.()3862الترمذيرواه)1(
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اخيولكنبكرابالاتخذتخليلاامتيمنمتخذاكنتلو":صتريهشذلقولهوذلكاجمعين

ثم،عمرثم،بكرابو:حيصتريهشدوالنبينقولكنا:!بيج!عمرابنوقول.)1("وصا!ما

بعدالامةهذهخير:لنماحههعليولقول.ينكرها)2(فلماعين!رالنبيئذلكفبلغ،علىثم،عثمان

أجمعين.ل!كأ-)3(عثمانيعني-الثالثلسميتششتولو،عمرثمبكرابونبيها

عليهالرسولقولفيوعثمانوعمربكرأبيكمنقبةبمناقبهمويعترف،بمزاياهميقرأن-4

وصديقنبيئعليكإنمااأحداسكن)":فوقهوهمبهمرجفوقدلأحدوالسلامالصلاة

وقوله:؟"موسىمنهارونبمنزلةمنيتكونانترضىاما":ل!حههلعليوكقوله."وشهيدان

وإن،حوارينبيلكلإن":العوامينللزبيروكقوله."الجنةاهلنساءسيدةفاطمة"

.أحبهما"فلنيأحبهمااللهم":والحسينالحسنفيوكقوله."العوامبنالزبيرحواربي

أنت":حارثةبنلزيدوكقوله)4("صالحرجلاللهعبدإن":عمربناللهلعبدوكقوله

لبلالوقوله.)6("وخلقيخلقياشبهت":طالبأبيبنلجعفروقوله.)5("ومولانااخونا

حذيفة،أبيمولىسالمفيوكقوله."الجنةفييديبيننعليكدف!سمعت":رباحابن

اللهعبدمن:أربعةمنالقراناستقرئوا))جبلينومعاذكعببنوأبيمسعودبناللهوعبد

فيوكقوله.)7("جبلبنومعاذكعببنوأبي،حذيفةأبيمولىوسالممسعودابن

فيوكقوله.)8("الطعامسائرعلىالثريدكفضل،النساءعلىعائشةوفضل":عائشة

الهجرةولولا،الانصارواديفيلسلكت،شعبااووادياسلكواالانصارانلو)ا:الانصار

منافقإلايبغضهمولا،مؤمنإلايحبهملاالانصار)":وقال.)9("الانصارمنامرأ!نت

اهتز)):معا؟بنسعدفيوكقوله.)15("اللهأبغضهأبغضهمومن،اللهأحبهأحبهمفمن

النبيأصحابأحدمعكانإذ،حضيربنأسيدوكمنقبة.)11("معاذبنسعدلموتالعرش

جمننوروإذا،خرجافلما،مظلمةليلةفياعتنتاللهرسولبيتفيوالسلامالصلاةعليه

أمرنياللهإن":كعببنلابيوكقوله.)112معهماالنورتفرقتفرقافلمافيهيمشيانايديهما

فبكى،نعم:قال؟اوسمافي:قال.[1:البينة]<..كفرواالذينيكنلم<:عليكأقرأان

.(1/126)البخاريرواه)1(

.(93613)،(32684)العمالكز)3(

.(5/92.018)،(3/232)البخاريرواه)5(

.(5/34.45)البخاريرواه)7(

.(5/38)البخاريرواه)9(

.(3038)البخاريرواه)11(

)2(

)4(

)6(

)!(

)15(

)12(

.4628()داودأبورواه

.51(.9/47)،31(/5)البخاريرواه

.(5/24.018)،(3/242)البخاريرواه

.9541()صحيحهفيالبخاريرواه

.3783()صحيحهفيالبخاريرواه

.5038()البخاريصحيحفيالقصةهذهوردت
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فيوكقوله.")2(مسلولاللهسيوفمنسيف)":الوليدبنخالدفيوكقوله.)1("ابي

فيوكقوله.)3("المسلمينمنكمتينبينبهيصلحأناللهولعل،سيدهذاابني":الحسن

تعالىاللهرضي.)4("الجراحبنعبيدةابوالامةايتهاامينناوإن،امينامةلكل":عبيدةابي

اجمعين.وارضاهمعنهم

الرسوللقول،بينهمشجرالذيالخلافعنويسكت،مساوئهمذكرعنيكف-5

اذاهمفمن":وقوله.((بعديغرضاتتخذوهملا)":وقوله،"أصحابيتسبوالا":ا!ر!ر

.)5("يأخذهانيوشكاللهاذىومن،اللهاذىفقداذانيومن،اذانيفقد

عليهن،يترضىوأن،مبراتطاهراتوأنهن،اظحرالرسولزوجاتبحرمةيؤمنأن6-

تعالى:اللهلقولوذلك،بكرأييبنتوعائشة،خويلدبنتخديجةأفضلهنأنويرى

.[6:الأحزاب]<أمههموأزوجه-أنفسهممنبالمؤمنينأولى>النبي

فإنه:وفقهاءومحدثينقراءمنالإسلامائمةواما

اللهقولفيذكروالانهم؛بالفضللهمويعترف،لهمويستغفرعليهمويترحميحبهم-1

قولوفي.[001:التوبة]<عنهورضوأعنهماللهرضىباحسناتبعوهم>والذين:تعالى

.)6("يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثم،قرنيخيركم":اعلثضالرسول

لهمشهدالذينالثلاثةالقرونهذهأهلمنكانواوالمفسرينوالققهاءوالمحدثينالقراءفعامة

اغفرربنا>:قولهفيبالإبمانسبقوالمنالمستغفرينعلىاللهأثنىوقد.بالخيرا!اللهرسول

.والمؤمناتالمؤمنينلكليستغفراذافهو.[01:الحشر]<بالابمسبقوناالذينولاخوننالنا

مجتهدينكانواانهمويعلم،رأياولا،قولاعليهميعيبولا،بخيرإلايذكرهملا2-

ماعلىرأوهوما،بعدهممنرايعلىرايهمويفضل،ذكرهمعندمعهمفيتادبمخلصين

وا،اللهلقولإلاقولهميترلثولا،ومحدثينومفسرينوفقهاءعلماءمنبعدهماتىمنرآه

أجمعين.عليهماللهرضوانصحابتهقولاو،ايرو!رسولهقول

منوقالوه،رأوهوماحنيفةوأئووأحمدوالشافعيمالك:الاربعةالائمةدونهماأن3-

ماإلالهموليس،اتن-!رسولهوسنة،اللهكتابمنمستمذهو،والشرعوالفقهالدينمسائل

منهما،النمقأعوزهماإذا،عليهماقاسوهأو،منهمااستنبطوهأو،الأصلينهذينمنفهموه

.(32/)5،(924)4/البخاريرواه)3(.()3757صحيحهفيالبخاري)2(رواه.(013/)3احمدالامام)1(رواه

تخريجه.سبق)5(.(901/)9،(218/)5البخاريرواه)4(

الصحابة.فضائلكتاب()214مسلمورواه.(113.176/)8،(224/)3البخاري)6(رواه
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فيهما.الإبماءأو،الإشارةاو

العملوأن،جائزوالذينالفقهمسائ!منالاعلامهؤلاءأحددونهبماالأخذأنيرى-4

!طك!!د،رسولهسنةاواللهكتابمنصحيحبنمصريحيعارضلمماو!خثاللهبشريعةعملبه

لقولهوذلك،كانمنكائناخلقهمنأحدلقول!يئ!رسولهقولأو،الفهقوليتركفلا

وما>:وقوله.[ا:الحجرات]<ورسو-لهاللهيديبينننذموألاءامواالذينياايها>:تعالى

ولالمؤمنكانوما>:وقوله.[7:الح!ر]<فاشهواعنهنهنكمومافخذوهالرسولءاتاكم

:!صاىوقوله.[36:ا!صاثأ]<امرهتممنا!رةلهمي!نأنامرا-ورسولهاللهقضىإذامونة

أحدكميؤمنلابيدهنفسيوالذي"):وقوله.)1(رد"فهوأمرناعليهليسعملاعملمن"

.)2("بهجئتلماتبعاهواهيكونحتى

المسائل،منمامسألةفيالحقأحدهميخطئفقد،ويخطئونيثيبونبشرأنهميرى-5

احاطة،عدمأو،لنسيانأو،سهوأوغفلةعنولكن-حاشاهم-وعمدقصدعنلا

ولا،منهمواحدايعنيأخذانلهبل،آخردوناحدهملرأييتعصبلاالمسلم..فلهذا

.!ففاللهرسولقولأو،اللهلقولالاقولهميرد

ي!شأاختلافهماأنويرى،الفرعئهالذينمسائلبعضمنفيهاختلفوافيمايعذرهما-،لح

راىاو،الحديثيبلغهلمالمخالفاناما:كانوإنما،لارائث!ماتعث!مبعنولا،منهمأجها،

مامنهفهمأو،عليهفرجحهبلغهآخرحديثعارضهأوْ،بهيأخذلمالذيالحديثهذانسخ

فهمهعلىكلفيحملهاللفظمدلولفيالافهامتختلفأنالجاثزمناد،غيرهيفهمهلم

منفهما،مطلفاالمرأةبمسالوضوءنقضمنجحضدئةالشافعيئالإمامفهمهماهذاومثال،الخاص!

ولى،المس:<لمستمأو<منفهمفقد.[6:المائدة]>!النسالمستمأو>:تعالىقوله

الآيةفيالملامسةمنالمرادأنغيرهوفهم،المرأةمسلمجردالوضوءبوجوبفقالغيرهير

.اللذةوجودأوكالفصدزائدقدرمنبدلابلالمسبمحردالوضوءيوجبوافلمالجماع

الحلافدابرويقطع،الائمةباقيليوافقفهمهعنالشافعيئيتنازللالم:قائليقولوقد

.؟الأمةعن

لمجرديتركهثم،ريبأدنىفيهيخالجهلاشيئاربهعنيفهمأنابدالهيجوزلاأنه:الجواب

الاقضية.كتاب(18"مسلمورواه.(91321)،19(1ر"البخاريرواه)1(

صحيح.حسنفيهوقالالنوويرواه)2(
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عندالذنوبأعظممنوهو،اللهلقولتاركاالناسلقولمتبعافيصبح،اخرإمامفهمأورأي

وتعالى.سبحانهالله

التمسكعليهلوجبسنةأوكتابمنصريحنصعارضهالتصمنفهمهأنلو..نعم

ولاصريحانصاليستدلالتهالذياللفظذلكمنفهمهماويترك،الظاهرةالنصبدلالة

الائمة.عنفضلاالأمةعامةمناثنانفيهااختلفلماقطعيةدلالتهكانتلوإذ؛ظاهرا

فإنه:المسلميناهووولاةواها

وأفصلىالرسولوأطيعوااللهأطعواءامنواالذيندأكاا<:تعالىلقولهطاعتهماوجوبيرى-1

عبدعليكمتأمروإنواطيعوااسمعوا":ص!بإسدالزسولولقول.[95:النساء]<منكمالامر

عصىفقدعصانيومن،اللهأطاعفقدأطاعنيمن":وقوله.)1("زلمبةرأسهكأنحبشي

.)2("عصانيفقدأميريعصىومن،اطاعنيفقدأميرياطاعومن،الله

قولهفيطاعتهمعلىمقدمةاللهطاعةلان؛ل!اللهمعصيةفيطاعتهميرىلاولكن

:قالوالسلامالصلاةعليهالرسولولأن.[12:الممتحنة]<معروففييعصينكولا>:تعالى

وقوله:.)4("الخالقمعصيةفيلمخلوقطاعةلا":أيضاوقال.)7("المعروففيالطاعة"انما

المرءعلىوالطاعةالشمع":والشلامالصلاةعليهأفيوقال.)5("اللهمصيةفيطماعةلا"ا

.)م("طاعةولاسمعفلابمعصيةأمرفإذا،بمعصيةيؤمزلمماوكرهأحبفيماالمسلم

علىالطاعةعصاشقمنذلكفيلمامعصيتهمإعلانأو،عليهمالخروجحرمةيرى-2

منخرجمنفإنه؛فليصبرشيئاأميرهمنكرهمن":ا!الرسولولقول،المسلمينسلطان

.)8("اللهأهانهالشلطانأهانمن":وقوله.)7("جاهليةميتةماتشبراالسلطان

ذإ؛الخطأفيالوقوعومنالشرمنوالعصمةوالتوفيقوالسدادبالصلاحلهميدعوأن-3

وانتقاصإهانةغيرفيلهمينصحوأن،بفسادهموفسادها،صلاحهمفيالأمةصلاح

ولأئمة،ولرسوله،ولكتابهلله":قال؟لمن:قلنا"النصيحةالدين":ا!لقوله،كرامة

3(

4(

3(

6(

7(

8(

رواه

هروا

هروا

رواه

رواه

راوه

رواه

.(9/77)البخاريرواه)2(.(9/78)لبخاري

.الإمارةكتاب(!!93)مسلمورواه.(98/)9لبخاري

.(9)الامارةكتابومسلم(9/901)لبخاري

.(3/66)،(1/131.904)احمدلامام

.(2/17)أحمدوالإمام.(7/17)والترمذي.(2626)داودوابو.(9/78)لبخاري

.الامارةكتاب()605مسلمورواه.(95/)9لبخاري

وحسنه.()2224لترمذي
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.(1)"متهموعا،لمسلمينا

الكفردونهيالتيالمحرماتوارنكبوافسقواوإن،خلفهمويصليوراءهميجاهد-أن4

ماعليهمفإنما،وأطيعوااسمعوا:"السوءأمراءطاعةعنسالهلمنوالسلامالضلاةعليهلقوله

.)2(حثلتم"ماوعليكمحثلوا

ومكرهنا،منشطنافيوالطاعةالشمععلىظ!سداللهرسولبايعنا:الصامتبنعبادةولقول

اللهمنفيهعندكمبواحاكفراترواانالا:)"قال.اهلهالأمرنعازعلاوان،ويسرناوعسرنا

.)3("برهان

.الإمارةمحماب05(،94)مسلمرواه)2(.الايمانمحماب59()مسلمرواه)1(

وحخه.دليلاي:برهانومحنى،مكوفاظامزااي:بواخاومحنى.الامارةمحماب42()مسلمالإمامرواه)3(



الادابفي:الثانيالباب

النيةآداب:الأولالفصل

الاعمالجميعإذ،والدنيويةالدينيةأعمالهلسائروأهميتها،النيةشأنبخظرالمسلميؤمن

هذاالمسلموإبمان،لهاتبعاوتفسدوتصح،وتضعففتقوىبحسبهاوتكون،بهاتتكيف

أمرواوما>:تعالىاللهقولمنأولامستمد،إصلاحهاووجوبالاعماللكلالنيةبضرورة

!صاادله1عبدانأمرتافآقل>:سبحانهوقوله.[5:البينة]<الدينلهمخلصينادلهليعبدوأالا

امرئلكلوإنمابالنياتالأعمالإنما)":ا!المصطفىقولمنوثانيا.[11:الزمر]<الدينله

قلوبكمإلىينظروإنما،وأموالكمصوركمإلىينظرلاالله"إن:وقوله.)1("نوىما

والدافعالعملعلىالباعثهيالنثةإذ،النياتإلىنظرالقلوبإلىفالنظر.)2("وأعمالكم

الهمفبمجرد.)3("حسنةلهكتبتيعملهاولمبحسنةهم"من:ا!قولهومن،اليه

وفي،الصالحةالنيةلقضيلةوذلكالمثوبةبهوتحصلالأجربهلمجتصالحاالعملكانالصالح

فيقولم،مالهفيبعلمهيعملفهوومالاعلما!اللهآتاهرجل:أربعةالناس":ادمقوله

اتاهورجل،سواءالاجرفيفهما،عملكمالعملتاللهاتاهمامثلتعالىاللهاتانيلو:رجل

كماعملتاتاهمامثلاللهاتانيلو:رجلفيقول،مالهفييخبطفهوعلفايؤتهولممالاالله

ووزر،الصالحالعملبثوابالصالحةالنيةذوفأثيب.)4(سواء"الوزرقيفهما،يعمل

قولهومن.وحدهاالنيةإلىهذامردوكان،القاسدالعملصاحببوزرالقاسدةالنئةصاحب

انفقناولا،الكفاريغيظموطئاوطئناولاوادياقطعنامااقوامابالمدينةإن":-بتبوكوهوا!

رسولياذلككيف:لهفقيل"بالمدينةوهمذلكقيشركوناإلامخمصةأصابتناولا،نفقة

غيرجعلالذيهوإذاالنيةفحسن.)5("النيةبحسنفشركوا،العذرحبسهم":فقال؟الله

قولهومن،المجاهدكأجرأجرعلىيحصلالمجاهدغيروجعل،كالغازيالأجرفيالغازي

هذااللهرسوليا:فقيل"النارفيوالمقتولفالقاتلبسيفيهماالمسلمانالتقىإذا":ا!س

95(ب)النساليورواه.(1647)الترمذيورواه.1022()داودابوورواه.)9/92(،(/175)8،(/12)البخاريرواه)1(

.الطهارهكتاب

.(2/285.953)احمدالإمامورواه.(8791)مسلمرواه)2(

.(17)الزهدكتابالترمذيرواه)4(.(1/927.361.411)أحمدالامامرواه)3(

.(91)جهادداودوابو(35)الجهادكتابالبخاريرواه)5(



النيةاداب06

القاسدةالثلىفسوت.)؟("صاحبه))(قتلأراد"لانه:ففال.؟المقتولبالفما،القاتل

الجنة،أهلمنلكانالقاسدةنئتهلولامقتوليوبينللنارمستوجبقاتلبينالئيةوالإرادة

أداءهيريدلاأنهيعلمواللهصداقاامرأةأصدقرجليماأ":والسلامالضلاةعليهقولهومن

منادانرجليماوأ،زانوهويلفاهيوماللهلقي؟بالباطلفرجهاواستحلباللهفغرها،إليها

يومرعماجمطاللهلقي؛بالباطلمالهواستحلباللهفغرهإليهأداءهيريدلاأنهمنهيعلمواللهدينارجل

منخالئاكانوما،ممنوعاوالجائز،حراماالمباحانقلبالسيئةفبالنيه،)3("سارقوهويلقاه

.حرحذااصبحالحرص!

يبنيهوفلذا،أهميتهاوكبيرشأنهاوعظمالنئةخطرفيالمسلميعتقدهمايؤكدهذاكل

غيرنيةاو،نيةبدونعملايعمللاأنفيجهدهيبذلكما،النياتصالحعلىأعمالهسائر

نيةبدونوالعمل،فسادهامنوفسادهصحتهامنصحته،وقوامهالعملروحالنيةإذ،صالحة

.ممقوتمتكل!مراءصاحبه

لقظمجردليستالنئةانيرىفإنه،وشرطهاالاعمال)4(ركنالنيةأنالمسلميعتقدوكما

العملنحوالقلبانبعاثهيبل،فحسبنفسحديثهيولا(كذانويتاللهم)باللسان

المتوجهةالإرادةهيكما،مالااو،حالاضردفعأو،نفعجلبمنصحيحلغرضالموافق

.أمرهامتثالأو،اللهرضالابتغاءالقعلتجاه

إذاالطاعةوأن،ومثوبةأجرذاتطاعةالنيهبحسنينقلبالمباحالعملأنيعتقدإذوالمسلم

النئةفيهاتؤثرالمعاصيأنيرىلا؛وعقوبةوزرذاتمعصيةتنقلبصالحةنيةمنخلت

اثمتعالىللهعاصهواخرشخصخاطرلتطييبشخصايغتابفالذي،طاعةفتنقلبالحسنة

جمروالذي،عليهيثابلاحرامبمالمسجدايبنيوالذي،نظرهفيالحسنةنيتههنفعهلا

وأ،الخيريةالمشاربعتشجيعبنية(اليانصيب)أوراقيشتريأو،والمجونالرقصحفلات

قبورعلىالقبابيبنيوالذي،مأجوبىغبرمأزوراثمتعالىللهعاصيىهو،ونحوهجهادلقائدة

آثمتعالىللهعاصهوالصالحينمحمةبنئهالنذورلهئمينذرأو،الذبائحلهميذبحأوْ،الصالحين

مباخاكانماإلاطاعةالصالحةبالنئةينقلبلاإذ؛يراهاكماصالحةنيتهكانتولؤ،عملهعلى

أخيه.قتلعلىحريضاكانلانه:الإيمانكتابفيالبخاريرواية)1(

.(7/125)التسائيورواه.القتنكتاب(15)مسلمورواه.5(/9آ،(1/15)البخاريرواه)2(

.الصداقدونالدينعلىمقتصرا0241()ماجهابنورواه.332(/4)احمدالامامرواه"3(

.الاستمرارباعتباروشرط،البدايةباعتبارركنالنية)،(
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.الاحوالمنبحاليطاعةينقلبفلاالمحرماما،فقطفعلهفيمأذونا

61

ل!اللهمعالأدب:الثانيالفصل

علوقهساع!مناكتنفته،تعدلاونعم،تحصىلامننمنعليهتعالىللهماإلىينظرالمسلم

والثناءبحمدهبلسانهعليهاتعالىاللهفيشكر!ربهيلقىانإلىوتسايره،امهرحمفينطفة

سبحانهاللهمحمنهادباهذافيكون،طاعتهفيبتسخيرهاوبجوارحه،اهلههوبماعليه

ولإحسانهلهوالتنكر،المنعمفضلوجحود،النعمكفرانشيءفيالادبمنليصرإذ؛وتعالى

ويقول.[53:النحل]<اللهفمننعمةمنبكموما>:يقولسبحانهوالله،وانعامه

أذقيعفابهرنى-<:!اويقول.[18:النحل]<تحصوهالااللهنعمةتعدواوإن>:سبحانه

.[152:البقرة]<تكفرونولالىواشكروا

لهونفسهمهابةمنهقلبهفيمتلئاحوالهجميععلىواطلاعهبهتعالىعلمهإلىالمسلموينظر

فيكون.طاعتهعنوالخروج،مخالقتهمنويستحي،معصيتهمنفيخجل،وتعطيماوقارا

وا،بالمعاصيسيدهالعبديجاهرانشيءفيالادبمنليصرإذ؛تعالىال!معمنهأدئاهذا

وقد!وقاراللهترجونلالكمما>:تعالىقال.إليهوينظريشهدهوهووالرذائلبالقبائحيقابله

وما>:وقال.[ا9:النحل]<تعلنونوماتسرونمايعلم>وقال.نوح[]<أطواراخلقكم

ومافيهتفيضوناذشهوداعليكمكناإلاعملمنتعملونولاقرانمنمنهللواوماشأفيتكون

.6[ا:يونس[<السمافىولاالارضفيذرةمثقالمنربكعنيعزب

ولا،مهربولالهمفرلاوانه،بناصيتهواخذ،عليهقدروقدتعالىإليهالمسلموينظر

ويتوكل،إليهامرهويفوض،يديهبينويطرحتعالىإليهفيفر،إليهالامنهملجاولامنجا

منه،مفزلاممنالقرارشيءفيالأدبمنليصرإذ.وخالقهر،معمنهادباهذافيكون،عليه

ما>:تعالىقال.لهقوةولاحوللامنعلىالاتكالولا،لهقدرةلامنعلىالاعتمادولا

نذيرمنهلكمانياللهالىففروا>:!وقال.56[:هود<[نجاصيتهاءاخذمهوإلاآبةمن

.[23:المائدة]<مومنينكنتمانفتوكواالله>وعلى:وقال.[05:الذاريات]<تجين

فيطنمحخلقهولسائرلهرحمتهوإلى،امورهجميعفيبهتعالىاللهإلطافإلىالمسلموينظر

وصالحالقولبطنبإليهويتوسل،والدعاءالضراعةبخالصلهفيتضرع،ذلكمنالمزيدفي

منالمزيدمنالياسشيءفيالادبمنليسإذ؛مولاهاللهمعمفادب!هذافيكون،العمل
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.الوجودانتظمتقدوالطاف،البراياعمقدإحسانمنالقنوطولا،شيءكلوسعترحمة

لطيفالله>:وقال.[156الأعرات]<شيءكلوسعت>ورحمتى:تعالىقال

لا>:وقال.[87:يوسف]<اللهرحمنتائسواولا>:وقال.[91:الشورى]<-بعباده

.[56:انزمز]<أللهرحمةمنتقنطوا

بطاعته،فيتقيهحسابهسرعةوإلى،انتقامهقوةوإلى،ربهبطنرشدةإلىالمسلموينظر

نأالألبابذويعندالأدبمنليساذ؛ا!لهم!حمفأدباهذافيكونمعصيتهبعدمويتوقاه

:يقولوهوالقاهروالقوي،القادرالعزيزللزبالعاجزالضعيفالعبدوالظلمبالمعصيةيتعرض

نإ>:ويقول.]11:الر!د]<والمندونهمنلهموماله-مردفلاسوءابننوماللهارادأوإ>

.[4:عمران]آل<انتقامدوعزيزوالله>:ويقول.[12:البروج]<لشديدربكبطش

تناوله،قدوعيدهوكأن،طاعتهعنوالخروج،معصيتهعند!اللهإلىالمسلموينظر

شرعتهواتباع،طاعتهعندتعالىإليهينظئركما،بساحتهحلقدوعقابه،بهنزلقدوعذابه

ظنحسنالمسلممنهذافيكون،عليهخلعهاقدرضاهحلةوكأن،لهصدقهقدوعدهوكأن

فيعصيهباللهالظنالمرءيسيءأنالأدبمنليسإذ؛باللهالظنحسنالادبومن،بالله

ولكن>:يقولوهو،ذنبهعلىلهمؤاخذولا،عليهمطلعغيرأنهويظن،طاعتهعنويخرج

منفاصبخغآردقيبرهبهؤظننتمالذىظنكورووذلكر*تعملونمماكثيرايعلملاائلهأنظتتم

غيرأنهويظنويطيعهالمرءيتقيهأنا!لهم!عالادبمنليسانهكما.[فصلت]<الحشرين

ادلهيطعومن>:يقول!وهو،وعبادتهطاعتهمنهقابلهوولا،عملهبحسنمجازيه

بالحسنةجاءمن>:تعالىويقول.[52:]النور<الفإلزونهمفاولئكويتقهاللهويخشورسوله

ويقول.[016:الأنعام]<يظلمونلاوهممثهاإلآيجزىفلابالسيئةجاءومنأما-لهاعمعرفله

ولجزشهمطيبةحيوةفلنحييذهمؤمنوهرأنثىأوذكرمنصئ!ماعمل>من:سبحانه

.[79:الذحل]<يعملونكانواماباحسنأجرهم

معصيته،إلىالميلعندتعالىمنهوحياءه،نعمهعلىربهالمسلمشكرأن:القولوخلاصة

إنجازفيبهالظنوحسننقمتهمنوالخوف،رحمتهورجاءعليهوالتوكل،إليهالإنابةوصدق

عليهومحافطهبهتمشكهوبقدر،اللهمعادبههو؛عبادهمنشاءفيمنوعيدهوإنقاذ،وعده

ورعايته،اللهولايةاهلمنفيصبحكرامتهوتعظم،مكانتهوتسمومقامهويرتفع،درجتهتعلو

.الحياةطولويتمناهالمسلميطبهماأقصىوهذا.نعمتهومنزلرحمتهومحط



36الكريمالقرانمعالأدب

..العالمينربياأللهيا،المقربينمنلديكواجعلنا،رعايتكتحرمناولا،ولايتكارزقنااللهم

الكريم-القرآن-تعالىاللهكلاممعالأدب:الثالثالفصل

القرانوأن،الكلامسائرعلىوأفضليتهوشرفه،تعالىاللهكلاملقدسيةالمسلميومن

ومن،صدقبهقالمن،خلفهمنولايديهبينمنالباطلياتيهلاالذياللهكلامالكريم

والمعرضون،فائزونناجونبهوالمتمسكون،وخاصتهاللهاهلهماهلهوان،عدلبهحكم

.خاسرونهلكىعنه

المنزلعنفضلهفيوردماوشرفهوقدسيته!اللهكتاببعظمةالمسلمإيمانفيوفىيد

والهعليهاللهصلىاللهورسولعبداللهبنمحمدسيدناالخلقصفوةإليهبهوالموحى،عليه

.)1("لصاحبهشفيعاالقيامةيوميجيءفإنهالقرآناقرأوا":قولهمثلفي،وسذموصحبه

اللهاهلالقراناهل":ا!و!روقوله.)2("وعلمهالقرانتعلممن)"خيركم:وقوله

ومااللهرسوليا:فقيل"الحديديصدأكماتصدأالقلوبإن":وقوله.)3("وخاصته

احدايرو!رالرسولالىمرةجاءوقد.)4("الموتوذكر،القرانتلاوة":فقال؟جلاؤها

اللهإن>:والسلامالصلاةعليهفيقرا،القرانعلياقرا!محمديا:يقولالألداءخصومه

.[و5:النحل[<والبغىوالصرالفخشاءعنويصالقربختذيوايايوالاحسنبالعدليامر

بإعادتهاالألدالخصغيطالبحتىتلاوتهامنوالسلامالصلاةعليهالرسوليفرغولم.الاية

نأيلبثولم،تأ+هيرهابقوةمجذوبا،ببيانهامأخوذا،معانيهاوقدسية،لقظهابجلالمدهوشا

بالحرفقالإذ،وعظمتهاللهكلامبقدسيةشهادتهوتقرير،اعترافهبتسجيلعقيرتهرفع

وما،لمثمرأعلاهوإن،لمورقأسفلهوإن،لطلاوةعليهوإن،لحلاوةلهإنوالله:الواحد

.)5(!بثرهذايقول

بأخلاقه،والتخلقبادابهويلتزم،حرامهويحرمحلالهيحلانهعلىزيادةالمسلمكانولهذا

التالية:بالادابتلاوتهعنديلتزمفإنه

.ووقارادبفيوجلوس،اقبلةواستقبال،طهارةمن،الحالاتاكملعلىيقراهان-1

.(6/236)البخاريرواه)2(.المسافرينصلاةكتاب(252)مسلمرواه)1(

.(0482)الاعتدالميزانفيوورد.(3/128)احمدالإمامرواه)3(

.2493()العمالوكنز.8509()الاعتدالميزانفيوورد.ضعيفباسنادالشعبفيالبيهقيرواه)4(

جيد.باسنادالبيهقيرواهكما،المغيرةبنالوليدهوالألدالحصم)5(
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من":عطىهقيلفولىبمليالثلاثمنأقلفييقرؤهفلا،تلاوتهفييسرعولايرتلهأن-2

بناللهعبدوالسلامالصلاةعليهالرسولوامر.)1("يفقههلمليالثلابمناقلفيالقرانقرأ

بنوزيدعفانبنوعثمانمسعودبنعبداللهكانكما،سبعكلفيالقرآنيختمان)لصبظعمر

.مرةاسبوعكلفييختمونه!!ىثاتج!

يستطعل!اإنيتباكىأويبكيوأنالحزنيظهروأن،تلاوتهعندالخشوعيلتزمأن-3

تبكوالمفإن،فابكواتموهقرأفإذا،بحزننزلالقرانهذاإن":ض!يإش!الزسوللقول،اج!صاءأ

."2("فتباكوا

مناليس":قولهوفي.)3("باصواتكمالقرانز!كلشوا":ع!اكرلقوله-بهصوته!نأن-2

.)5(((بالقرانيتغنىلنبياذنمالشيءاللهاذنما":وقوله.)4("بالقرآنيتغنلممن

وردلمامصلعلىبهيشونركانأوسمعةأورياءنمسهعلىخشيإنتلاوتهيسرأن-5

نأإلاسريتهاتستحسبالصدقةأنالمعلومومن"بالصدقةكالجاهربالقرآنالجاهر":ط!لرعنه

كذلك.القرآنوتلاوة،مثلافعلهاعلىالناسكحملمقصودةفائدةالجهرفييكون

.وأسرارهلمعانيهوتفهمالقلبواستحضارلهتعطمامعوتف!صبتدبريتلوهأ!-،م

نفسهلعنفييتسببقدإنهاذ،لهالخالفينعنهالغافلينمنتلاوتهعنديكونلاألى-7

ادلهلغنة>أو.!كا1:عمرانال]<الذلبنعلىاللهلعنتفبا>قراانلأف؛بنفسه

تبيهنالتاليةوالرواية،لنفسهلاعنايكونفإفهظالمااوكاذئاوكان.[18:هوذ]<الطبمينعلى

التوراةفيجاءأنهرويفقد،بغيرهالمتشاغلينعنهالغافليناللهكتابعنالمعرضينخط!مقدار

الظريقفيوأش!،إخوانكبعضمنكتاثياتيكمنيتستحيأما:يقولتعالىاللهأن

منه،شيغيفوتكلاحتى،حرفاحرفاوتتدبرهوتقرؤهلأجلهوتقعدالظريقعنفتعدل،تمشي

لتتأملفيهعليككررتوكم،القولمنفيهلكفصلتكيفانظئر،إليكأنزلتهكتاجماوهذا

يقعداعبدييا..بعفاخوانكمنعليكاهونفكنت،عنهمعرصاش!ثموعرضهطوله

متكلثمتكلمفإن،قلبكبكلحديثهالىوتصغي،وجهلثبكلاليهفتقيلبعفاخوانكاليك

.(2/461.391.591)احمدالإمامورواه.الترمذيوصححهالسناصحابرواه)()

جيد.باسناد)1337(ماجهابنرواه)+(

وصححه..571(/1)الحاكمورواه.(2/018)النسائيورواه.(1342)ماجهابنورواه.؟92(،4283.285/)احمدالإمامرواهأ؟(

.(175.917و1/172)احمدوالامام.(9146.0147،1471)داودوابو.(9/188)البخاريرواه)،(

.271()احمدالإمامورواه.المسافرينصلاةكتاب(34)مسلمورواه.(9/173.391)،(6/236)البخاريرواه)؟(
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غنوأنتومحدثعليكمقيلاناوها،كفأنإليهأومأتحديثهعنشاغلشغلكاو

.!؟إخوانكبعضمنعندكأهونأفجعلتني،عنيبقلبك

كمابسماتهميتسموأنوخاصتهاللهأهلهمالذينأهلهبصفاتيتصفأنفييجتهد-8

دإوبنهاره،نائمونالناسإذبليلهيعرفأنالقرانلقارئينبغي:!نهمسعودبناللهعبدقال

الناسإذوبصمته،يخلطونالناسإذوبورعه،يضحكونالناسإذوببكائه،مفطرونالناس

.يفرحونالناسإذوبحزنه،يختالونالناسإذوبخشوعه،يخوضون

وطولسهرهإلىيشير)لونهبصفرةالقرانقارئنعرفكنا:كعببنمحمدوقال

نومي.اطرنالقرانعجائبإن:قال؟تنامالا:لرجلقيل:الوردبنوهيبوقالى.(تهبده

قوله:النونذووانبث!د

تهجعلابليلهاالعيونمقلووعيدهبوعدهالقرانمنع

وتخضعالرقابلهتذلفهفاكلامهالعنليمالملكعنفهموا

الله!رسولمعالأدب:الزابعالفصل

التالية:للاسبابوذلكا!راللهرسولمعالكاملالادببوجوبنفسهقرارةفييشعر.المسلم

ومؤمنةمؤمنكلعلى-والسلامالصلاةعليه-الادبلهأوجبقدتعالىاللهأن-1

دريسول!<اللهيديبينذنذوالاءامواالذينيايها>:قالإذ!كلامهبصريحوذلك

ولاالنبئصؤتفوقاضحوتكمترفعوالاءامنواالذينيايها>:سبحانهوقال.[1:[الحجرات

.[2:]الحجراتلتمثعسون<لاوانتماغطلكمتج!)1(أنلبعضرر!مكجفربألقوللهتجهروا

قلوبهمادد)2(اخنالذيناؤلبهكادلهرسولعداصوتهميغضونالذينان<:تعالىوقال

منيعادونكالذفيإن>:سبحانهوقال.[3:]الحجرات<عظيموأتجرمغفزلهمللقوئ

لهم<ض!بمل!نإليهمتخرجحتىصبرواأنهمولو*يعقلو%لاأ!زهمالحجزتوراء

.[63:[التوربعضا<بعفحكمكدعاتتن!تمالرشولدعاتخعرالا:>!وقال.[[الحجرات

حتىيذهبوالمجاءامرعلىمعه!انواوإذاورسول!باللهءامنواالذينالمؤمض%إنحا>:أيصاوقال

باللهيؤمنونالذيناوليهثيسنذلؤنكإن/الذفي>:سبحانهوقال.[62:]النور<ي!ئذلؤه

خلصها.أ:امتحن(2):تبطل.)1(تحبط
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خظ:وقال.[62:انرر]<متهمشئفلمنفاذنشآنهملبعضالشذنواكفإذاورسوله

لمفإنواطهرلكمضترذلكصدقةبخولبئيديبينفقذموأ-الرسولنجيغإذاءانواالذينيخايها<

.[12:]ابدلى<زجمغفورادلهفمانمجدوا

ءامواالذينيايها<:فقالمحبتهوأوجب،طاعتهالمؤمنينعلىفرضقدتعالىاللهأن-2

تصيبهمأنأضهتعنيخالفونالذينففيجذر<:وقال.[ؤ3:محضذ]<الزسولواطيعوااللهأطيعوا

ومافخذوهالرسولءاتنكموما>:سبحانهوقال[63:النور]<أيمعذابيصيبهمأؤفتنة

اللهيخببكمفاتبعوفياللهتحبونكنتمإنقل>:تعالىوقال[7:]الحسنز<فانهواعنهنهئكم

فيمعهالتأدبلزممخالقتهوحرمتطاعتهوجبتومن.[31:عمرالى]ال<ذدؤبكملرويغفر

.الاحوالجميع

الكنابإلكأهزلناإنا<:تعالىقالوحاكماإمامافجعلهحكمهقد!اللهأن-3

انزلبمابيخهماضكموأن>:وقال.[501:]الئسانء<اللةأرنكبمآالئاسبئنلتخكمبالحق

فيمايحكموكحتئيومنوتلاورثكفلا>:وقال.[94:المائدة]أقواءهت!<تتغولاالله

+?1(ص-
.6د.]الئسانءدتمئليما<ويسلموأقيبمماحرجاأنفسهغفىمجدوالالمبينهصسجر)

الأخر<واليو!الدهيرتجواكانلمنحسنة)2(أشؤاددرسولفىلكمكانثقذ<:وتال

.[21:]الاحزاب

السليم.المنطقبهويحكمالعقولوتفررهالشرائعتفرضهوالحاكمالإماممعوالتادب

يؤمنلابيدهنفسيوالذي":يئروفقالاصسانهعلىمحبتهفرضقدتعالىاللهأن-4

محثتهوجبتومن.)أ-("أجمعينوالناسووالدهولدهمنإليهأجبأكونحتىأحدكم

معه.التأدبولزم،إزاءهالأدبوجا

اعبفسثماتمنبدحباادز!أ،والحا!الحلؤجمالمنتعالىربئبهاختصهما-5

يجبلاكيفحالههذاكانومن،الإطلاقعلىوأكملهمخلوقاجملفهو،والذات

معه.التادب

وبماذا،الادبيكونكيفولكن،محميروغيرهاصاغمعهالأدبموجباتبعضهذه

يعلماأنينبغيماهذا؟..يكون

.الأمورمنواختلطعليهمأشكل:ضجر)1(

.(18/115النسائيورواه01(/1)البخاريرواه)6.(

الصالحة.القدوة:الاسوة)7،
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ا!ق!:معهالادبيكون

والدين.الدنيامسالكجميعفيخطاهوترسم،أثرهواقتفاء،بطاعته-1

.كانمنكائناتعطيمهأوتوقيرهاومخلوقحبوتعظيمهوتوقيرهحبهعلىيقاملاان2-

والغضب،بهيرضىكانبماوالوضا،يعاديكانمنومعاداة،يواصليكانمنموالاة3-

له.يغضبكانلما

وفضائله.شمائلهوتقديرواستعظامه،عليهوالشلاموالضلاة،ذكرهعندوتوقيرهاسمهإجلال4-

.الاخرةوفيالدنياالحياةفيالغيبوشأنوالدنياالاينأمرمنبهأخبرماكلفيتصديقه-5

.وصاياهوإنقاذ،دعوتهوإبلاغ،شريعتهوإظهارسنتهإحياء-6

علىبالوقوفوشرفه،بزيارتهاللهأكرمهلمنمسجدهوفي،قبرهعندخقفالصوت-7

.كثيراتسليماوسلموصحبهالهوعلىعليهاللهصلىقبره

ببغضه.ومعاداتهموبغفالفاسقين،بحبهوموالاتهمالصالحينحب8

اصن!فى.معهالادابمظاهربعضهىهذه
عايه

عليهاموقوفكمالهإذ؛تامةعليهاوالمحافظة،كاملةأدائهافيدائمايجتهدفالمسلم

وأنصارهأتباعهمنيجعلناوأننبينامعللتأدبيوفقناأنخطاللهوالمسؤول،بهامنوطةوسعادته

..!اميناللهم..شفاعتهمنيحرمنالاوانطاعتهيرزقناوانوشيعته

النفسمعالأدبفي:الخامسالفصل

تأدي!مدىلح!موقوفة،والثانية،الاولى:حياتيهكلتافىسعادتهلانلمسلميومن .امو

وخبثها،وتدسيتها،بقسادهامنوطشقاءهاأنكما،وتطهيرها،وتزكيتها،وتطييبها،نقسه

الاتية:للادلةوذلك

الذلينإن>:وقولى.[الشصق]<دشنهامنخابوقد!كئهامنأقلحند>:تعالىقوله

سزفىاتجمل)1(يلححئالجئةيدنلونولاالسطأئوبلهملفئحلاعنهاواستكبروالاليناكذبوا

كذلك)4(غوالىفوقهزومن)3(مهادجهخممن!ءلهمالمخرميننجزىو!ذلك)2(الخياق

:يدخل.)1(يلج

.سفرا:دمها(3)

.الإبرةثقب:الخياطسم)2(

كاللحف.أغطية:غواش)4(
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أولبهلث)1(وسعهاإلانفسانكفلاالفخلختوصعملواءامنوا!والذيفالطنميننجزي

إلا!نرلنىافيشئنإن*واار>:وقوله.[الأعراف<[خادونفبهاهمابخةاصث

"كلكم:ص!ي!ش!الرسولوقول.<بالضبزوتواصوابالحقوتواصؤاالصلختوعملواءامنواائذين

ومن،الجنةدخلأطاعنيمن":قال؟اللهرسوليايألىومن:قالوا"ابىمنالاالجتةيدخل

)2(."موبقهااوفمعتقهانفسهفبائعيغدوالناسكل":اتن!روقوله."الىفقدعصاني

وأن،الصالحوالعمل،الإيمانحسنةهووتزكوالنفسعليهتطهرمابأنالمسلميؤمنكما

طرفىالمحلاة>واقم:تعالىقال،والمعاصيالكفرسيئةهووبنسدوبحبثبهتتدسىما

ماقلوبهمعلىران>بل:وقوله114[:هود<]السثابيذهقاطسئتانالئلمنوزلفاالنهار

نكتةكانذنباأذنبإذاالمؤمنإن)":صزيهشذاللهرسولوقال.14[:المطففين<]ينكسبونكانوا

فذلك.قلبهتغلقحتىزادتزادوإن،قلبهصقلواستعتبونزعتابفإن،قلبهفيسوداء

اللهاتق":صصشل!شذوقوله)3(."<ينكسبونكالؤائاقلوبهمعلىرانبل>*:اللهقالالذيالران

"4(."حسنبخلقالناسوخالق،تمحهاالحسنةالسسمةوأتبع،كنتحيمما

أولىهياذ،وتطهيرهاوتزكيتهانفسهتأديبعلىدائماعاملاالمسلميعيشهذاأجلمن

يدسيها،ماكليجنبهاكما،لادرانهاوالمطهرةلهاالمزكيةبالادابفياخذها،يبزدبمن

فيويحاسبها،نهارليليجاهدها،والأفعالالأقوالوفاسد،المعتقداتسمئمنويفسدها

السرعنيصرفهاكما،دفعاالطاعةالىويدفعها،الخيراتفعلعلىيحملها،ساعةكل

التالية:الخطواتوتزكولتطهروتأديبهاإصلاحهافيويتبع..رداعنهماويردهاصرفاوالقساد

سالف،ذنبكلعلىوالتدم،والمعاصيالذنوبسائرعنالتخليمنها:والمرادالتوبةا-

ءامنوأالذين>يايها:تعالىلقولهوذلك.العمرمقبلفيالذنبإلىالعودةعدمعلىوالعزم

تحتهامنتخريجنمخ!لدنليحسثاتكمعنكتميكفرأنرئبهئمعمىنصوحاتؤبهاللهالىتوبرا

<تفلحوتلعلكمالمؤ-نوتأيهجمعااللهإلى>وتولبىآ:وقوله.8]:اوريم<]الانهر

مائةاليومفياللهالىاتوبفإنياللهالىتوبواالناساع!لها"يا:!!ررسولهوقال.31[:الئور]

وقوله:)،(./!عليهاللهتابمغربهامنالشمستطلعأنقئلتاب"من:وقوله)5(."مرة

.()1الطهارهكتابصحيحهفيمسلم)7(رواه.طاقتها:)1(ونمعها

صحيح.حسنفيهوقالالترمذىورواهأ.792/)2احمدالإمامورواه(.)4244ماجهابن)3(رواه

.(54/)1(والحاكم)8791(والترمذي301.158.236/لااحمدالإمام)4(رواه

.والدعاءالذكر(كتاب"43سلم61(رواه.والدعاءالذكر(كتاب)42سلم)5(رواه
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الليلمسيءليتوببالنهاريدهويبسط،النهارمسيغليتوببالليليدهيبسط!تاللهإن"

أرضفيرجلمنالمؤمنعبدهبتوبةفرحاأشدلله":وقوله)1("مغربهامنالشصقتطلعحتى

أدركةحتىفطلبهاذهبتوفدفاستيقظفنام،وشرابهطعامهعليهاراحلتهمعهمهلكة)2(دوية

ساعدهعلىرأسةفوضعأموتحتىفأنامفيهكنتالذيمكانيإلىأرجغفالثم،العطثق

المؤمنالعبدبتوبةفرحاأشدفالله؛وشرابهوطعامهزادهوعليهاراحلتهوعندهفاستيقظليموت

.)4(عليهاللهتابلمابتوبتهآدمهنأتالملائكةأنمنزويوما.)3("وزادهبراحلتههذامن

كلفيإياهاوئلزمها،وتعالىتباركاللهبمرافبةنقسهالمسلميأخذأنوهي:المراقبة-ب

علىرقيب،بأسرارهاعالم،عليهامطلعاللهبأناليقينلهايتمحتىالحياةلحظاتمنلحظة

اللهجلالبملاحظةمستغرقةتصبخوبذلك،كسبتبمانفسكلوعلىعليهاقائم،أعمالها

عليه،مقبلة،جوارهفيراغبة،طاعتهفيالراحةواجدة،ذكرهفيبالأنسنشاعرة،وكماله

أسلمممنديناأحسنومن>:تعالىقولهفيالوجهإسلاممعنىوهذا.سواهعمامعرضة

وهواللهإلىوتجهه-يممتلمومن>:سبحانةوقوله.(]النساء:125<تحسنوهوللهوتجههو

قوله:فيتعالىاللهإليهدعاماعينوهو.[22قمان]<الوثفىبالعروةاشتمسكفقدتحسن

علئكخكاناللهإن>:وفوله.(235:البقرة]<فاصذروهأنفسكمفي-مايعلماللهأنواعلما>

منتعملونولاقؤانمنمنهنلواوماشانفيليهونوما>:سبحانةوقوله.[1:الئساء]<رقيسا

كانكاللهتعبدأن)":ا!و!وقوله.[61:]يونى<فيهتفيضونإذشهوداعليكمتإلاعمل

.)5("يراكفإنهتراهتكنلمفإن،تراه

أنقسهمبهأخذواإذالصالحالامةهذهسلف!منالاولونالسابقونعليهدرجمانفسوهو

لهم:تشهذآثارهمذيهيوها،المقربيندرجةوبلغوا،اليقينلهمتمحتى

التاظرنظرأنبعلمك:قال؟البصرغضعلىيستعانبم:اللهرحمهللجنيدقيل-1

له.المنظورالىنظركمنأسبقإليك

ممنبالرجاءوعليك،خافيةعليهتخقىلاممنبالمرافبةعليك:الثوريسقيانقال-2

العقوبة.يملكممنبالحذروعليك،الوفاءيملك

.الضاسمنخماليةفلاة:الدوية)2(.النوبةكتاب31()مسلمرواه)1(

.213(/3)،(2/316)أحمدالإمامورواه.التوبةكتاب(1)مسلمرواه)3(

.الإحياءفيالغزالي)4(

.6/115()الأولياءوحلية/234(11)الباريوفتح(2/132)احمدالاماممسندفي(اللهاعبد)وبلفظ،تعبدان:للفظعليهمتفق)5(
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أبداكن:لهفقالالمراقبةعنالرجلفسأله،فلانيااللهراقب:لرجلالمباركابنقال-3

!ث.اللهترىكانك

الطريقببعضفعزسنامكةإلىالخطاببنعمرمعخرجت:ديناربناللهعبدقال-4

الزاعي:ففال،الغنمهذهمنشاةبعنااراعييا:عمزلهفقال،الجبلمنراععلينافانحدر

عمر،فبكى؟اللهأين:العبدففال،الذئبأكلها:لسيدكقل:عمرلهفقال؛مملوكإنه

وأعتقه.منهفاشتراهالراعيسيدعلىوغدا

فتقدمعنهمبعيداجالسوواحد،يترامونبجماعةمزأنهالصالحينبعضعنحكي-5

ربيمعي:فقال.؟وحدكأنت:قال،أشهىاللهذكر:لهفقال،يكلمهأنوأرادإليه

فاشار؟الطريقاين:قال،لهاللهغفرمن:فقال؟هؤلاءمنسبقمن:لهقال،وملكاي

ومشى.وقام،السماءنحو

يوسففقال،لهاصنموجهفغطتقامتالسنلابيوسفخلتلما"زليخا)"أنوحكي-6

؟إ.الجبارالملكمراقبةمناستحيولاجمادمراقبةمناتستحين؟!مالك:ا!يط

بعضهم:وأنشد

رقيبعليقلولكن،خلوتتقلفلايوماالدهرخلوتماإذا

يغيبعليهتخفيماانولاساعةيغفلاللهتحسبنولا

قريبللناظرينغداوأنذاهبأسرعاليومأنترألم

الدارفييسعدهماعلىنهارلبلالحياةهذهفيعاملاالمسلمكانلماانهوهي:المحاسبة-ج

نأعليهكان،عملهموسمهيالدنياوكانت،فيهااللهورضوانلكرامتهاويؤهله،الاخرة

إلىالتاجرنظرالنوافلإلىوينظر،مالهرأسإلىالتاجركنظرعليهالواجبةالفرائضإلىينظر

يخلوثم،التجارةفيكالخسارةوالذنوبالمعاصيإلىوينظر،المالرأسمعلىالرائدةالأرباح

القرائضفينقصارأىفإن،يومهعملعلىنفسهفيهايحاسبيومكلاخرمنساعةبنقسه

يقضىلامماكانوإن،فضاهيقضىمماكانفإن.الحالفىجبرهإلىوقام،ووبخهالامها

خسارةرأىوإن،وجبرهالناقصعوضالنوافلفينقضارأىوإن،النوافلمنبالإكثارجبره

أفسد.لمامصلحايراهماالخيرمنوعملوأنابوندماستغقرالمنهيبارتكاب

وتزكيتهاوتأديبها،إصلاحهاطرقاحدىوهي،أطثفعرالمحا!مبةمنالمرادهوهذا

وتطهيرها.
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يأتي:ماوأدلتها

اللهإناللةواتقوالغدقذمتمانفسىولتنهظراللهاتقوأءاممواالذهىياجمها>:تعالىقال

للنفسبالمحاسبةأمرهو<نفسىرلتنناز>:تعالىفقوله[18:]ا!ثهر<تعملونبماخب!؟

ص!المؤصمنوتأيهجميعااللهإلىوتولبىا>:تعالىوق."ل،المنتظرلغدهاماقدمتعلى

مائةاليومفيوأستغفره،الصصهإلىلاتوبإني":اصدوقال.[31:[الئور<تفلحون

الليلعليهجنإذاز!هوكان.)2(جواتحالصأنقبلا!يحماسئوا:!هعمروقال)1(."مرة

.؟اليومعملتماذا:لنفسهويقول(عصا)بالدرصةقدميهيضرب

منههذايكنفلم،تعالىللهصدقةمنهاخرجصلاتهعنحديقتهشغلتهلمازصهطلحةوأبو

وتأديبا.لهاوعتابا،لنفسهمحاسبةإلا

يحسحصبىفيهأصبعهفيضعالمصباحإلىيجيءكانأنهقيسبنالأحنفعنوحكي

ماعلىحملكما؟كذايومصنعتماعلىحملكماحنيفيالنفسهيقولهمبالنار،

.؟كذايومصنعت

عينهولطم،يدهفرفعإليهافنظرامرأةلهفتكشفتغانصياكانالصالحينأحدانوحكي

.ايضصصكماإلىللخاظةانك:وقال،ففقأها

عماتساليني:ففالنفسهعلىأتثم.؟الغرفةهذهبنيتمتى:فقالبغرفةبعضهمومر

الصمضاءإلىينطلقكانالصالحينأحدأنوروصد.فصامهاسنةبصوملاعاقبنلثيعنيكلا

؟.بالنهاربطالةبالليلأجيفة،حزااسدجهنمونار،ذوقي:لعفسهويقولفيهافيتمرغ

إلىينظرلاأننفسهعلىفئخذإليهافنظرامرأةفرأىسطحإلىرأسهيومارفعأحدهموإن

حيا.دامماالسماء

علىويلومونها،تفريطهاعنأنفسهم!يحاسبونالامةهذهمنالصالحونكادهكذا

رله-مقامخافمنواما>.تعالىبقولهعملاالهوىعنوينهونها،التصقوىيلزمونها،تقصيرها

.[]النازعات<الماوىهىالجنةف!ن*اقوممنعنالنفسونهى

وانها،بصنبيهبينالتينفسههوإليهأعدائهأعدىأنالمسلميعلمأنوهي:المجاهدة-!

.داودأبورواهالئفظوبهذا"مرةمائة-يومكلفياللهلأستغفزوإني،قلبيعلىليغانإنه:بلفطمسلمفي)1(

اتبعمنوالعاجز،الموتبعدلماوعملنفسهدانمنالكيس":!ءالنبيعنحسنبسندالترمذيرواهماالمعنىهذاوقي)2(

."الأمانياللهعلىوتمنىهواهانفسه
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ملامارةالنفسإننفم!ىإلرئومآ<:بالسوءأمارة،الخيرمنفرارة،الشرإلىميالةبطبعها

معوتنجرفالبطالهفيوترغب،الراحةإلىوالخلودالدعةتحب[:53يوسف]<يآلسو

وشقاؤها.حتقهافيهاكانوإنالعاجلةالشهواتتستهويها؛الهوى

السلاحضدهاوشهرالحربعليهافأعلننفسهلمجاهدةنقسهعبأ؛هذاالمسلمعرففإذا

فيرغبتوإذا،اتعبهاالزاحةاحئتفإذا،شهواتهاومناجزة،رعوناتهامكافحةعلىوصمم

فيه،قصرتمابفعلألزمهاثم،ولامهاعاقبهاخيرأوْطاعةفيقصرتواذا،حرمهاالشهوة

غايةوتلك،وتطيبوتطهرتطمئنحتىالتأديببهذايأخذها.تركتهأوفوتتهماوبقضاء

المخسنين<لمعاللهوانسبلنالنهدينهمفيعاخهدوا<والذين:تعالىقال.للنفسالمجاهدة

.[6و:العنكبوت]

لكرامةاهلاوتصبح،وتطمئنوتزكووتطهرلتطيباللهذاتفينفسهيجاهدإذوالمسلم

مقتديافيسلكهالصادقينالمؤمنينوسبيلالصالحيندربهوهذاأنيعلم؛ورضاهتعالىالله

،الشريقتانقدماهتقطرتحتىالليلقاما!يياللهفرسول.اثارهممقتقيامعهويسيربهم

منأكبرمجاهدهأي.)1("؟شكوراعبداأكونأنأحاأفلا)":فقالذلكفيا!لاوسئل

لقدوالله:فيقولاعلي!اللهرسولاصحابعنيتحدثل!هوعلى؟إ.اللهوايمالمجاهدةهذه

باتواقدصفراغبزاشعمايصبحونكانوايشبههمشيئاارىوماعاإإظغمحمداصحابرايت

مادوااللهذكرإذاوكانوا،وجباههمأقدامهمبينيراوحوناللهكتابيتلون،وقياماسبدا

ثيابهم.تبلحتىاعينهموهملت،الريحيومفيالشجريميدكما

بالهواجر،للهالظمأ:واحدايوماالعيشأحببتماثلاثلولا:ل!تهأبوالدرداءوقال

الثمر.أطايبينتقىكماالكلامأطاييبينتقونأقوامومجالسة،الليلجوففيلهوالسجود

منبأرضوتصدق،جماعةفيعصرصلاةتقويتعلىنفسه!،الخطاببنعمروعاتب

فيصلاةفاتتهإذارشغعمربناللهعبدوكان.درهيمالفبماهميقيمتهاتقدرذلكأجل

رقبتين.فأعتقكوكبانطلعحتىالمغربصلاةيوماوأخر،بكاملهاالليلةتلكأحياجماعة

منوذلك،بمرضىهموما،مرضىالناسيحسبهماقوامااللهرحم:يقولد!هعليوكان

.)2("عملهوحسن،عمرهطالمنالناسخير":يقولصنن!هنذوالزسول.التفسمجاهدةآثار

وغيرمما.(97/81)المنافقينكتابومسلم(6)التهجدكتابالبخاريصحيحفي)1(

وحسنه.(9232)الترمذي)2(
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وإذا،ركعةفيكلهالليلفيحصيالركوعليلةهذه:يقولتعالىاللهرحمهالترنيأويسوكان

البنانيثاتجماوقال.)1(سجدةفيكلهالليلفيحصيالسجودليلةهذه:قالالاتيةالليلةكانت

احدهموكان.حبواإلافراشهيأتيانفيعجزيصلياحدهمكانرجالاادركت:اللهرحمه

له:قيللومامبلغاالعبادةفيالاجتهادمنويبلغ،اقيامطولمنقدماهتتوومحتىيقوم

،ينامفلاالباردالهواءليضربهالسطحفييقومالشتاءجاءإذاوكان.مزيداوجدماغدااقيامة

ساجد.وهويموتبعضهموكان،التوممنالحرليمنعهالسقفتحتقامالطيفجاءوإذا

طولمنمنتفختانوساقاهإلايوجدلامسروقكان:تعالىاللهرحمهمسروقامرأةوقالت

إذامنمنهموكان.لهرحمةفابكييصليقائموهوخلفهلاجلسكنتإنلله1وو،القيام

صالحيمنصالحةامرأةأنويروى.قطعليهينامفلافراشهطوىعمرهمنالاربعينبلغ

:محزونلهابصوتنادتالسحرجاءإذاالبصركانتمكفوفة"عجرة"لهايقالالشلف

أسالكإلهييافبك،مغفرتكوفضل،رحمتكإلىيستبقوناللياليدجىالعابدونقطحإليك

المقربين،درجةفي،عليينفيلديكترفعنيوأن،السابقينزمرةأولفيتجعلنيأنبغيركلا

يا،الكرماءوأكرم،العظماءوأعظمالراحمينأرحمفانت،الصالحينبعبادكتلحقنيوأن

القجر.الىوتبكيتدعوتزالولاساجدةتخرثم،كريم

*?

الخلقمعالأدبفي:السادسالفصل

:انلدلواا-ا

لكونهمالاإليهماوالإحسانوطاعتهمابرهماوواجمماعليهالوالدينبحقالمسلميؤمن

مكافأتهمامعهوجمماماوالمعروفالجميلمنلهقدمالكونهماأو،فحسبوجودهسبب

قرنحتىإليهماوالإحسانبرهماالولدعلىوكتب،طاعتهماأوجمما!اللهلانبل،بالمثل

إلاتعبدواألارئك)2(وقفئ<:!فقالغيرهدونوحدهعبادتهمنلهالواجممابحقهذلك

ئنهرهماولاأففمآتقلفلاصهمااؤاحدهمآال!برعندكيبلغنإماإخشنأولالوالدئنإئارو

رئإنيكاارحمهماربوقلالزحمةمنالذلجناحلهتاواخفض!!ريمافر!لهماوقل

وقنعلىوقناامهحملتهبولدثهالإدنسنووضتعا<:وتعالىسبحانهوقال.[]الاسراء<صغيرا

.والزمامر:قضى)2(.الإحياءفيالغزالطالإمامالطيبةالاثارهذهاورد)1(
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ظلاظصيرالرسولولال.[14:لقمان]<المصهيرإصاولمصلاصلىاش!راصعامينفيمصفبه

:قال؟منثم:قال."أمك":قال؟صحبتيبحسنأحقمن:قائلاسالهالذيللرجل

إن)":اعلحضوقال)1("أبوك":قال؟منثم:قال."امك":قال؟منثم:لال.""أفك

وكثرةوقالقبللكموكره،البناتووأد،وهاتومنع،الأنصهاتعقوقعليكمحرمالله

رسوليابلى:قالوا"؟الكبائرجمبرأنمئكنصالا":ا!وطوقال.")2(المالوإضاعة،السؤال

الزوروقولألا)":وقالفجلسمتكئاوكان"الوالدينوعقوق،باللهالإشراك"):قال،الله

ليته:قلت:بكرةأبوقالحتىيقولهازالفما،الزوروشهادةالزوروقولألا،الزوروشهادة

وقال.)4("فيعتقهفيشتريهمملوكايجدهأنإلاوالداولديجزيلا"ا:عدإظفىوقال)و("سكت

"بر:قال؟تعالىاللهإلىأحبالعملأيابروظدصالنبيسألت:صمهمسعودبناللهعبد

الصلاةعليه-إليهرجلوجاء."اللهسبيلفيالجهاد"):قال؟أيثم:قلت"الوالدين

ففيهما":قال،نعم:قال"؟والداكأحي":ففالالجهادفييستأذنه-والسلام

بعدأبويبرمنشيءعليبقيهلاللهرسوليا:فقالالانصارمنرجلوجاء)5(."فجاهد

وإنفاذ،لهماوالاستغفارعليهماالصلاة:أربعخصال،نعنص"):قال؟بهأبرهماموتهما

بقيالذيفهو،قبلهامنإلالكرحملاالتيالرحموصلة،صديقهماوإكرام،عهدهما

يصلأنالبرأبرمنإن"):والسلامالصلاةعليهوقال.موتهما")6(بعدبرهمامنعليك

.)7("الابيوليأنبعدابيهودأهلالرجل

فإنهلوصيتهوتنفيذا،تعالىللهطاعةكاملاويؤديهلوالديهالحقبهذايعترفاذوالمسلم

الاتية:بالادابوالديهإزاءكذلكيلتزم

ومخالفةتعالىللهمعصيةفيهليسمماعنهينهيانأو،بهيأمرانماكلفيطاعتهما-1

مابىتمثخركأنيصجهداكوان>:تعالىلقولهالخالقمعصيةفيلخلوقطاعةلاإذلشريعته

ظلاشد:الرسولوقول.]15:دقمان]<معرمصفاالدثيافىوص!اصهماصنطعهمآفالصعدصبهءلكليش

واهر(1)

رواه(2)

واهر(3)

أرواه)4(

رواه(5)

روأه)6(

رواه)7(

وغيرهما.(8/2)البركتا!وسملم2(،8/1)البخاري

الاقضية.كتاب(11)سملمورواه.(8/4)،(3/157)البخاري

.(2و10)والترمذي(8/76)اجخاريا

.445(.120123263.376"احمدالإمامورواه.(9363"ماحهافىورواه.(5691"انترمديورواه.الآدابكتا!ا(03"داودبر

.(6/01)ئيأضساناورثاه.والصلةالبركتاب(5)سملمورواه.(4/71)البخاري

.2814()احجيراالمعجم!يالصراليودكره.صحيحهفيداودائو

1(.و)97صحيحهفىسملم
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."الخالقمعصيةفيلخلوقيطاعةلا":ا!البدوقوله((المعروففيالطاعةإنما"

فلا،وبالقعلبالقولوتكريمهما،لهماوخففالجناح،شأنهماوتعطيمتوقيرهما-2

،ولداولازوجةعليهمايؤثرولا،امامهمايمشيولا،صوتهمافوقصوتهيرفعولا،ينهرهما

ورضاهما.بإذنهماإلايسافرولا،أميوياأبيبيابل،باسمهمايدعوهماولا

كإطعامهما،والإحسادأالبرأنواعمنطاقتهلهوتتسع،يداهإليهتصلمابكلبرهما-3

لهما.فداءالتفسوتقديم،عنهماالأذىودفع،مريضهماوعلاج،وكسوتهما

عهدهماوإنفاذلهماوالاستغفاروالدعاءقبلهمامنإلالهرحملاالتيالرحمصلة-4

صديقهما.وإكرام

:دالأولا-ب

بهاالقياميلزمهوادابا،لهأداؤهاعليهيجبوالدهعلىحقوقا!لولدبادأيعترفالمسلم

وختانه،سابعهيومعنهالعقيقةوذبح،تسميتهوحسن،والدتهاختيارفيتتمثلوهي،إزاءه

بتعاليموأخذهوتأديبهبتثقيفهوالاهتمام،تربيتهوحسن،عليهوالنفقة،بهوالرفقورحمته

تحتيبقىادأبينخيرهثم،زوجهبلغإذاحتى،وادابهوسننهفرائضهأداءعلىوتمرينهالإسلام

التالية:والسنةالكتابلادلةوذلكبيدهمجدهولمني،بنفسهيستقلأدأوبين،رعايته

اتولودوعلىالرضخاعةيتمأنأرادلمنكاملينحؤيينأولدهنيىضحعنوالولدت<:تعالىقوله-ا

.233،:البةرة]<باثعرو!تكسوتهنرزتهنله

مليكهعليهاوالحجارةالناسوقودهماناراوأقلبكمانفسكؤقواءامنواأثذينيأيها<:تعالىوقال

الأمرالايةهذهففي.6،:الثحريم<أيؤصونماويفعلونأمرهممآاللهيغصونلاشدادغلاظ

يطاعأدأيجبمامعرفةتستلزمتعالىوطاعته،تعالىاللهبطاعةوذلكالنارمنالأهلبوقاية

دليلاالايةكانتالرجلأهلجملةمنالولدكادأولما،التعلمبغيرتىيتألاوهذا،تعالىفيه

وتجنيبه،ولرسولهللهوالطاعةالخيرعلىوحملهوإرشادهوتربيتهولدهالوالدتعليموجوبعلى

.النارعذاببذلكليقيهوالشروروالمفاسدوالمعاصيالكفر

الولدعلىنفقةوجوبدلبل،الآية<أولدهنيىضنوالؤ!رات>:الأوليالايةفيأدأكما

نقلوأ<ولا:تعالىوقال،الولدإرضاعهابسببكانتللمرضعةالواجبةالنفقةإذ،الوالد

.31،:الإميراءأ<)1(إمنقخشيةاؤلدكئم

الفقر.خوف:)1(املاق
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ولدلثتقتلوأن،خلقكوهونداللهتجعلأن":الذنوبأعظمعنسئللماا!قوله-2

لرحمتهممستلزمالاولادقتلمنفالمنع)1("جاولثبحليلةتزافيوان،معكيطعمانخشية

علىالعقيقةفياير!روقال،وأرواحهموعقولهمأجسامهمعلىوالمحافظةعليهموالشفقة

:وقال.)2("رأسهويحلقفيهويسمى،السابعيومعنهتذبحبعقيقيمامرتهنالغلام":الولد

.)3("الإبطونتف،الأظفاووتقليم،الشاوبوقص،والاستحداد،الختان:خص!القطرة"

الصلاةعليهوقال)4("إليكمهديةكمأولافإن،ادبهموأحسنوااولادكماكرموا)":وقال

.)5("النساءلفضلتأحذامفضلاكنتفلؤ،العطيةفيأولادكمبينساووا":والسلام

سنينعشرأبناءوهمعليهاواضربوهمسنينسبعأبناءوهمبالصلاةأولادكممروا":وقال

أدبه،يحسنأنالوالدعلىالولدحقمن:الأثرفيوجاء.)6("المضاجحفيبينهمؤفرقوا

والرمايةالكتابةيعلمهانالوالدعلىالولدحقمن:عنهاللهوضيعمروقال.اسمهويحسن

العرقفإن،الصالحالحجرفيتزوجوا:قولهأيضاعنهويروى،طيبالاحلاقإلايرزقهلاوان

:فقالأمهمباختياوأولادهعلىأعراليئامتنوقد.دشاس

عفافهابادالاعراقلماجدةتخئرياليكماحسانيوأول

:الإخوة-ج

منالصغاوالإخوةفعلى،سواءوالابناءالاباءمعكالادبالإخوةمعالادبانيرىالمسلم

إخوتهمنحوالكباوالإخوةعلىوأن،لابائهمعليهمكانماالكباراخوتهمنحوالأدب

الإخوةكبيرحق)":وودلماوذلكوادابوواجباقيحقوقمنعليهملابويهمكانماالضغار

وأخالث،أختكثم،وابالثافكبز)":عحهاصت!لق!ولقوله.)7("ولدهعلىالوالدكحقصغيرهمعلى

.)8("ادنالثادناكثم

:الزوجان-د

صاحبه،علىمنهماكلحقوقوهي،وزوجتهالروجبينالمتبادلةبالآدابيعترفالمسلم

.(7/98.09)النسائيورواه.الايمانكتإب(141)مسلمورواه.(8/9.402)،(6/22.137)البخاريرواه)1(

وصححه.(1522)الترمذيورواه(4/237)المستدركفيالحاكمرواه)2(

(1/14)والنسائي.()8941ودذاابوورواه.الطهارةكتاب(05.)94مسلمورواه.(8/18)،(7/602)البخاريرواه)3(

ضعيف.بسند(3671)ماجهابنرواه)4(.(292)ماجهوابن

وحسنه.(704)الترمذيورواه.(1/258)الحاكمرواه)6(.بسندهالحافظوحسنهوالطيرانيالبيهقيرواه)5(

.()4694المصابيحومشكاة(45473)العمالكنزفيوورد.ضعيفوهوالبيهقيرواه)7(

.(015/)4الحاكمورواه.حسنبسندالبزاررواه)8(
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.[228:[البقرة<درضةعيهنوللزجالبالمع!خعلتهنالذىمسولهن>:تعالىلقولهوذلك

درجةبمزيدالرجلوخصتصاحبهعلىحقوقاالرو!نمنلكلأثبتتقدالكريمةالايةفهذه

حقا،نسائكمعلىلكمانالا":الوداعحجةفي!اظ!الرسولوقول.خاصةلاعتبارات

الروجين،منكلبينمشتركبعضهاالحقوقهذهأنغير.)1("حفاعليكمولنسائكم

هي:المشتركةفالحقوق..حدةعلىمنهمابكلخاصوبعضها

قليلفييخونهفلاصاحبهمعأمينايكونأنالروجينمنكلعلىيجباذ؛الامانة-1

والإخلاصوالصدقوالنصح،الامانةتوفرمنفلابدبشريكينأشبهالزوجاناذ،كثيرولا

والعامة.الخاصةحياتهماشؤونمنشانكلفيلمنهما

الخالصة،المودةمنقدرأكبرلصاحبهمنهماكليحملبحيثوالرحمةالمودة-2

لكرظقأنءابتهومق>:تعالىلقولهمصداقاالحياةطيلةبينهمايتبادلانهاالشاملةوالرحمة

لقولوتحقيقا.[21:الروم[<ورحنموذصبئموجع!إليها-لتسكوأأزدثجاانفبك!ن

.)2("يرحملايرحملامن":والسلامالصلاةعليهالرسول

فيشكأدنىيخامرهولاالاخرفيواثفامنهماكليكونبحيثبينهماالمتبادلةالثقة-3

.[15:الحجرات[<إخغالمؤصنونإنما>:تعالىلقولهوذلكلهوإخلاصهونصحهصدقه

والرابطة.)3("لنقسهيحبمالأخيهيحبحتىأحدكميؤمنلا":ا!وظيالرسولوقول

هوأنهالزوجينمنكليشعروبذلك..وتقويةوتوكيداتوثيقاالاالإبمانأخوةتزيدلاالزوجية

نفسهالمرءيغشكيف!او؟لهاينصحولانفسهفيالإنسانيثقلاوكيف!،وذاتهالاخرعين

.؟ويخدعها

وهي،واحتراموتقديرقولوكرم،وجهوطلاقة،المعاملةفيرفقمنالعامةالاداب-4

.[91:الئساء[<بالمعرودثوعاشروهن>:تعالىقولهفيبهااللهأمرالتيبالمعروفالمعاشرة

.)4("خيرابالنساءواستوصوا":قولهفيالعطيمالرسولبهأمرالذيبالخيرالاستيصاءوهي

عملابينهمايتبادلاهاأنينبغيوالتي،الزوجينبينالمشتركةالادابمنجملةفهذه

بعضالى!مأففئوقدتاضذون!كئف!>:تعالىقولهفياليهأشيرالذيالغليظبالميعاق

.(5/173)تفسيرهفيالقرطبيوذكره.وصححه(1163)الترمذيرواه)1(

.الادبكتاب(157)داودابوورواه.اقضائلكتاب65()مسلمورواه.(8/9.12)البخاريرواه)2(

.2515()الترمذيورواه.الإيمانكتاب(17)مسلمورواه.(1/01)البخاريرواه)3(

.(1)الأنبياءكتابالبخاريرواه)4(
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تنسواولا>:سبحانهالقائلللهوطاعة[21:]النساءغليظا<ئيثفا!ىوأخذت

.[237:]البقرة.بصيز<لعملونبمااللهإنببمالفضل

فهى:زوجهنحووحدهبهايقومأنالىوبهأمنكلأيلزمالتيوالاداب،الختصةالحقوقواما

:الز!علىالفتيحقوق-اولا

التالية:بالادابالقيامازاءزوجتهالزوجعلىيجب

فيطعمها[91:]الئسانء<بالمحعرودتوعاشروهن:>تعالىلقولهبالمعروفيعاشرها-ان1

بأنالنساءيؤدبأناللهأمربمانشوزهاخافإذاويؤدبها،اكتسىإذاويكسوها،طعمإذا

وإلاأطاعتفإن،القراشفيهجرهاوإلاأطاعتفإن،تقبيحولاشتمولاسمبغيرفييعظها

منعضوعمليعاللأوجارحةيشينولادمايسيلفلا،مبرحغيرضرباالوجهغيرفيضربها

فىواهجروهنفعناوهىدذثموزهف!ينادؤنوالنئ>:تعالىلقولهوظيفتهأداءعنالأعضاء )1(

اللهرسولولقول[34:]افءصسبي!<ياتطئبغوافلاأطغن!مفلنواضربوهنالمضحاجع

نإتطعمهاأن)):فقال؟عليهأحدنازوجةحقما:لهقالللذيوالسلامالصلاةعليه

)2("البيتفيإلاتهجرولا،تقبحولا،الوجهتضربولا،اكتسيتإنوتكسوها،طعمت

الصلاةعليهودواسه"وطعامهنكسوتهنفيإليهنتحسنواأنعليكموحقهنألا":وقوله

.)3("اخررضيخلقامنهانكرهإن-يبغضهانلاأي-مؤمنةمؤمنيفركلا)":والسلام

تحضرأنلهايأذنأو،ذلكتعلملاكاننتإندينهاأمورمنالضرورييعلمها-أن2

حاتجهمامنأقلليمس!روحهاوتزكيةدينهالإصلاححانجتهاإذ؟ذلكلتتعفمالعلممجالس

أنفسكؤقواءامنواألذفيلآحمها>:تعالىلقولهوذلكبذلهماالواجبوالشرابالطعامإلى

الثهـيالح،والعملبالإيمانالنارمنووقايتهاه!!ألامنوالمهـأة.،6:]التحريم<ناراوأقليكؤ

شرعا،المطلوبالوجهعلىبهموالقياأثاؤهيمكنحتىوالمعرفةالعلممنلهبدلاالصالحوالعمل

ومن)4("عندك!ا-أسيرأت-عوانهنفإنماخيراأضساءباواستوصوأألا":ظ!شذولقوله

.أثىنوصلاحالاستقامةأ!ايكصفلبماتؤدبوأندينهابهتصلحماتعلماأنخيرأبهاالاستيصاء

،قيجأزتسفرأنفيمنعهاأخذابذلكيأخذهاوأنوادابهالإسلامبتعاليمايلزمها-أن3

.حسمتلالساد2142()ثداألورواه)2(.طاعت!3عقتر!عص:شمورص)1(

كا.2192)أحمدالامامزا،الىصاع!كاثتاب)مسلمرواه)3(

تحريجه.سبق)4(
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كافيةحصانةلهايوفرأنعليه،كماالوجالمنمحارمهابغيرالاختلاطوبينبينهاويحول

عنتفسقأنالمجاللهايفسحولا،دينأوخلقفيتفسدأنلهايسمحفلا،وافيةورعاية

لقولهوصيانتهابحفظهاوالمكلفعنهاالمسؤول-الراعيهوإذ؛تفجرأوورسولهاللهأوامر

"والرجل:والسلامالصلاةعليهوقوله34[:الئساء<]النساعلىقوموت>الرقال:تعالى

)1(."رمحيتهعنمسؤولوهوأهلهفيراع

والشرابالظعامفيبينهمايعدل،ضزةلهاكانإنضزتها،وبينبينهايعدلأن4-

ذإويظلميجورأو،ذلكمنشيءفييحيف!لاوان،القراشفيوالمبيتوالسكن،واللباس

.3[:الذساء<]أتففكغملكتمااوفوحدهتفدلواالاخفغ>فارز:قولهفيذلكسبحانهاللهحرم

وأنا،لأهلهخيركم))خيركم:فقالالخيربهنوصىوالسلامالصلاةأفضلعليهوالرسول

)2(."لاهليخيركم

برعايتهاوالمطالب،عليهاالامينهوإذ،فيهاعيبايذكروالا،سرهايفشيلاان5-

امراتهإلىيفضيالرجلالقيامةيوممنزلةاللهعندالناسشرمن"إن:ا!لقولهعنهاوالذود

)3(."سرهاينشرثمإليهوتفضي

الزوجة:علىالزوجحقوق-ثاذئاا

الاتية:والاداببالحقوقالقيامزوجهانحوالروجةعلىيجب

صسبيلا<علتهنلبغوافلاا!ئمفإن>:تعالىاللهمعصيةغيرفيطاعته-1

تاتهفلمفراشهإلىامراتهالرجلدعاإذا":والشلامالصلاةعليهالرسولوقول.34[:النساء]

يسخدأنأحداامراكنتلو":وقوله)4(.((تصبححتىالملائكةلعنتهاعليهاغضبانفبات

.)5("لروجهاتسجدانالراةلامرتلاحط

لقولهمنزلهشؤونوسائروولدهمالهورعاية،شرفهاعلىوالمحافظةالروحعرضصيانة-2

ا!و!:الرسولالئساء:34[وقول<]اللهحف!بمالفغيبخفطت!نمت>نألضبخث:تعالى

.()5017والترمذي(691/)3،(6/)2البخاريرواه)1(

(7/468الكبيرالمعجمفيالطرانيورواه(.915/)2الدارميورواه(.)7791ماجهابنورواه.()5938الترمذيرواه)2(

حسن.باصناد

.()73944العمالكنزصلحبوذكره.أ2(النكاحكتابفيمسلمرواه)3(

.()2141داودابوورواه.النكاحكتاب()122مسلمرواه)4(

(وصححه.1)915الترمذي(ورواه381/)4أحمدالإمامورواه(.187/)2كمالحلورواه.النكاح(كتاب)41داودأبو)5(رواه
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فرشكميوطئنلاانعليهنفحقكم":وقوله.)1("وولدهزوجهاييتعلىراعيةوالمرأة)"

."تكرهونلمنبيوتكمفيياذنولا،تكرهونمن

وخفض-عينها-طرفهاوغفق،ورضاهبإذنهإلامنهتخرجفلازوجهابيتلزوم-3

بالإحسانأقاربهومعاملة،والبذاءبالقح!تزالتطمصعنولسانها،النصوءعنيدهاوكنث،صوتها

لقولهوذلك،اقاربهاووالديهالىاساءتمنزوجهاالىاحسنتمااذ،بههويعاملهمالذي

سبحانه:وقوله33[:الاحزاب<]الاوكالخهلئةتإح!نبزتجفولايويكنفى<وقر!:تعالى

الجفرأللهمج!ث<لاوقوله.32[:الأحزاب<]مرضققبه-فىالذىفيطمعبالفولتخضعن<فلاق

وئحفظنأبصرهنمنيغضضنلقعؤفتوقل<:وقوله.148[:الئساء<]القولمنلمالسوص

الصلاةعليهالزسولوقول.:،31[الئور]<منهآظهرماإلازينتهنيدجمصنولاقروجهن

عنهاغبتواذا،اطاعتكامرتهاوإذا،سرتكاليهانظرتاذاالتيالتساء"خبر:والسلام

امرأةاستاذنتوإذا،اللهمساجداللهإماءتمنعوالا":وقوله.)2("ومالكنفسهافيحفطك

.)4("المساجدإلىبالليلللنساءائذنوا":وقوله)3("يمنعهافلاالمسجدإلىاحدكم

:الأقاربمحالأدبهـ

فيعامل،وإخوتهوولدهلوالديهبهايلتزمالتيالاداببنفسرحمهوذويلأقاربهيلتزمالمسلم

مظهركاصفيوالعمالخاليعاملوالأمالأبيعاملوكما،اصلمهمعاملةوعتصته،اصمهمعاملةخالته

منواحدةرحموإياهجمعتهممنفكل.إليهماوالإحسانوبرهماالوالدينطاعةمظاهرمن

لهموالتزم،إليهموالإحسانوبزهمصلتهمالواجبرحمهذويمناعتبرهموكافرمؤمن

ويعود،صغيرهمويرحم،كبيرهمفيوقز،ووالديهلولدهبهايلتزمائتيوالحقوقالاداببنفس

معهقسؤاوإنلهمويلين،قطعوهوإنيصلهم.مصابهمويعزي،منكوبهمويواسي،مريضهم

الشريفةالتبويةوالاحاديثالكريمةالاياتهذهتوحيهمامعتمشيامنهذلكوكل.عليهوجاروا

<وأؤلوا:وقال.[ا:الئساء]<والأر!مبه-لوندتعاءالذىالله<واتقوا:تعالىقال،بهوتامر

أنتوليخإنعستتمفهل<.6[:الاحزاب<]الله!نبفىببعمىأولمثبعضهمالأرحامص

حصنوالفرنذائات<:تعالىوقال[22:محمد]<أزصامكتمو!ظعواالازض!فينصسدوا

.)3[:الىوم<]المفلحونهموأنصلئكالمحهوحههرهدونلاصجمتخيرذلصيالصيواتنوامصكين

تخريجه.)1(سبق

.الصلاةكتاب()03مسلم)3(رواه

.(193)5والطري.(1017)5القرطبيرواه)2(

.الصلاةكتاب()913مسلمرواه)4(
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.[09:الذحل]<القرفذىدايتايمماوالاحسنبالمذايامراللهإن>:قائلمنعزوقال

القربئوبذيإحشناوبالؤدئينشمايهءتمركواولااللهواغبدوا>:وتعالىسبحانهوقال

وماالسييلوائنبالجنفوالضاحبالجنبوالجارالقربئذىواتجاروالمسبهيهرواليئئ

والمشبواليتئالقربئأؤلواالقسمةحضروإذا>:وقوله.[36:النساء]<ائننكغملكت

تعالى:اللهيقول":ا!الرسولوقال.8[:التساء]<معروف!قولالهموقولوائنهفاززقوهم

."قطعتهقطعهاومنوصلتهوصلهافمن،اسميمناسمالهاشققتالرحموهذه،الرحمنأنا

ع،امك3،أمك3،امك":فقال؟ابرمن:اصحابهاحدوالسلامالصلاةعليهلهوقال

،الاعمالمنالجنةيدخلعماوالسلامالصلاةعليهوسئل."فالاقربالاقربثم،اباك

وتصل،الركاةوتؤني،الصلاةوتقيم،شيئابهتشرلثولااللهتعبد":ففال،التارعنويباعد

صدفةالمسكينعلىالصدقة":وقال.)2("الأمبمنزلةإنها":الخالةفيوقال.)1("النخم

عنسالته!اوقدالصديقبكراييبعتلاسماءوفال.)3("وصلةصدقةالرحمذيوعلى

."أمكصلينعم":لهافقالمشركةمكةمنعليهاقدمتحينماأمهاصلتها

:الجلإانمعالأدب-و

بذلهاالمتجاورينمنكلعلىيجب،وادابحقوقمنجارهعلىللجاربمايعتزبالمسلم

والتنئالقربئوبذىإحشناوبالوالدئبن>:تعالىلقولهوذلك؛كاملةلهواعطاؤهالجاره

زالما":ا!رالرسولوقول.[36:التساء]<الجنبواتجارالقربئذىواتجاروالسمكين

الآخرواليومباللهيؤمنكانمندا:وقوله.)4("سيورثهأنهظننتحتىبالجاريوصمنسجبريل

.)5("جارهفليكرم

يؤذيفلاالاخرواليومباللهيؤمنكانمندا:اعدلقولهفعلأوبقولأذيتهعدم-1

:فقال؟اللهرسولياهومن:لهفقيل"يؤمنلاوالله،يؤمنلاوالله":وقوله.)6("جاره

التهارتصومانهالهقيلللتي،"التارفيهي):وقوله.")7(بوائقهجارهيأمنلاالذي"

)1(روا

)2(روا

)3(روا

)4(روا

)3(روا

)6(روا

)7(روا

.(2616)الترمذيورواه.الايمانكتاب(15)مسلمورواه.(618)،(2/013)البخاري5

.()6الصلحكتابالبخاري5

.(4/214)احمدالامامورواه.(1844)ماجهابنورواه.(658)الترمذي5

.(4391و4291)الترمذيورواه.والصلةالبركتاب(42)مسلمورواه.(8/12)البخاري5

.(2/89)الداريورواه.(6/385)،(4/31)احمدالإمامورواه.الإبمانكتاب(74)مسلم5

.الايمانكتاب(73.76.77)مسلمورواه.(8/13.93.123)البخاري5

.(1/01)الحامممورواه.(4/31)،(2/288)احمدالإمامورواه.(8/12)البخاري5
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)1(.جيرانهانوتؤذي،الليلوتقوم

،مرضإذاويعوده،استعانهإذاويعينه،استنصرهإذاينصرهبأنوذلك،إليهالإحسان2-

،الكلاملهيلين،بالسلاميبدؤه،احتاجإذاويساعده،أصيبإذاويعزيه،فرحإذاويهنئه

،حماهويحميجانبهيرعى،ودنياهدينهصلاحفيهماإلىويرشده،ولدهمكالمةفييتلطف

يصببميزابيؤذيهولا،مموأوبناءفييضايقهلا،عوراتهإلىيتطلعولا،زلاتهعنيصفح

اللهقولفيبهالمأمورإليهالإحسانمنهذاكل،منزلهأماميلقيهوسخأوبقذرأو،عليه

باللهيؤمنكان"منصتريهيخ!:الزسولوقال<.الجنبواتجارالقربئذى>واتجار:تعالى

)7(."جارهالىفليحسنالاخرواليوم

جارةتحقرنلاالمسلماتنساءيا)":اعينلحرلقولهإليهوالخيرالمعروفبإسداءإكرامه3-

وتعاهدماءهافأكثرمرقةطبختإذاذوأبايا)":ذرلابي)3(وقوله"شاةفرسنولولجارتها

"إلى:قال؟اهديمماأيهمافإلى،جارينليإن:لهقالترلنمك!لمالعائشةوقوله)4(."جيرانك

)3(."بابامنكأقربهما

به،يتصلمايؤجرأويبيعولا،جدارهفيخشبةيضعانيمنعه،فلاوتقديرهاحترامه4-

جارهأحدكميمنعن"لااعينلحر:الرسوللقولويستشيره،ذلكعليهيعرضحتىمنهيقربأو

حتىيبعهفلاشريل!أوحائطجارفىلهكان"من:)6(وقوله"جدارهفيخشبةيضعأن

)7(."عليهيعرضه

:نتائدفا

الرسولبقولإليهمأساءاو،جيرانهإلىأحسنقدكانإذانفسهالمسلميعرف:الاولى

وإذا،احسنتفقد،أحسنتقديقولونجيرانكسمعتإذا)):ذلكعنسألهللذياعينلحر

)8(."اسأتفقد،أساتقديقولونسمعتهم

فقد،منهخلاصهسببسيكونصبرهفإنعليهفليصبرسوءبجارالمسلمابتليإذا:التانية

2(

4(

3(

6(

7(

الأ

.السادهوصحح(166)14الحاكمورواه.(044/)2أحمدالامامرواه

.الزكاة(كتاب9)همسلمورواه(.102)دآالبحاري)6(رواه.(89/)2ادارمممارواه

والصلة.الركتاب()142مسلمرواه

.(1167)4الحاعورواه.(923//)6أحمدالإمامورواه.(13/)8،(13.802/)3البخاريرواه

.(68.96ا/)6اعكميرالمعحمفيالطراليودكره.(274.447/)2أحمدالإمامرواه

وصححه.المستدركليالحاعورواه(.)17714العمالكرفيدكر

حيد.(بحسد204/)1احمدالإمامرواه
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:فقالثلاثاأومرتينفأتاه"فاصبراذهب":فقالجارهيشكواروو!رالنبيإلىرجلجاء

اذاني:فيقول؟مالك:ويقولونبهيمرونالناسفجعل،فطرحه"الطريقفيمتاعكاطرح"

)1("أعودلاواللهفإنيمنزلكإلىمتاعكرد:لهوقالجاءهحتىجارهفيلعنون،جاري

وحقوقه:المسلمآداب-ؤ

لاخيهويؤديهابهافيلتزم،عليهلهتجبوآدابحقوقمنالمسلملأخيهبمايؤمنالمسلم

الحقوقهذهإذ،وتعالىسبحانهإليهبهايتقربوقربة،تعالىللهعبادةأنهايعتقدوهو،المسلم

لهوقربة،للهطاعةإذاففعلها،المسلماخيهنحوبهاليقومالمسلمعلىتعالىاللهأوجبهاوالآداب

يلى:ماوالحقوقالادابهذهومن.شلثبدون

ويصافحه،،اللهورحمةعليكمالسلام:فيقوليكلمهأنقيللقيهإذاعليهيسلمأن-1

وإذا>:تعالىلقولهوذلك؛وبركاتهاللهورحمةالسلاموعليكم:قائلاعليهالمسلمويرد

يسلم":ع!اظ!الرسولوقول.]6!:النساء]<ردوهااومثهآياخسنفحيزابئحيؤحتيم

الملائكةإن":وقوله.)2("الكثيرعلىوالقليل،القاعدعلىوالماشي،الماشيعلىالراكب

عرفتمنعلىالسلاموتقرأ":وقوله.)3("عليهيسلمولاالمسلمعلىيمرالمسلممنتعجب

نأقبللهماغفرإلافيتصافحانيلتقيانمسلمينمنما":وقوله.)4("تعرفلمومن

.)6("بالسلاميبدأحتىتجيبوهفلاالسلامقبلبالكلامبدأمن":وقوله.)5(يتفرقا"

العاطسويرد،اللهيرحمك:تعالىاللهحمدإذالهيقولبأنعطسإذايشثتهأن-2

عطسإذا":ابر!لقوله،بالكمويصلحاللهيهديكم:أو،ولكمحلياللهيغفر:قائلاعليه

اللهيهديكم:لهفليقل،اللهيرحمك:لهقالفإذا،اللهيرحمك:أخوهلهفليقلأحدكم

ثوبهأويدهو!ععطس!!!ااير!اولارلصولكطن:ل!ههريرةأبووقال.)7("بالكمويصلح

.)8(صوتهبهاوخفضفيهعلى

خمس:المسلمعلىالمسلمحق":ا!و!رلقولهبالشفاءلهويدعو،مرضاذايعودهأن-3

رواه(1)

واهر(2)

قال(ر)

رواه(4)

اهرو(5)

اهور(6)

رواه(7)

صحيح.وهو(5153)داودأبو

.(3027)الترمذيورواه.(9951)داودأبوورواه.السلامكتاب(1)مسلمورواه.62(/8)البخاري

اصل.علىلهأقفلم:العراقيالزين

.63()الإيمانكتابومسلم02()الإيمانكتابفيالبخاري

.2727()الترمذيورواه.3037()ماجهابنورواه.دبالاكتاب(154)داودأبو

.021()ابلابناصليلةوااليوموعمل.25336()العمالكنزفيوورد.لينسندهوفي،نعيموأبوالطرالي

.(4/392)والحاكم(2/943)أحمدوالامام.الادبكتاب79()داودابورهـاه)8(.61(/8)البخاري
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ولقول.)1("العاطسوتشميت،الدعوةوإجابة،الجنائزواتباع،المريضوعيادة،السلامرد

العاطس،وتشحميت،الجنائزواتباع،المريضبعيادةاظياللهرسولأمرنا:!هعازببنالبراء

عودوا)":ظ!لخرولقوله.)2(السلاموإفشاء،الداعيوإجابة،المظلومونصر،المقسموإبرار

كان!ا!النبيإن:عائشةوقول.)3("-الاسير-العانيوفكوا،الجائعواطعموا،المريض

وأنتاشف،الباسأذهبالناسرباللهم":ويقول،اليمنىبيدهفيمسحأهلهبعضيعود

.)4("سقمايغادرلاشفاءشفاؤكإلاشفاءلاالشافي

،السلامرد:خمسالمسلمعلىالمسلمحق":ايرظيلقولهماتاذاجنازتهيشهدأن-4

."العاطسوتشميت،الذعوةوإجابة،الجنائزواتباع،المريضوعيادة

منلهحلفمافيفعل،فيهمحذورلاوكان،شيءفيعليهاقسماذاقسمهيبرأن-5

بعيادة!ش!اللهرسولامرنا:عازببنالبراءلحديثوذلك.يمينهفييحنثلاحتىاجله

الداعي،وإجابة،المظلومونصر،المقسموإبرار،العاطسوتشميت،الجنائزتباعوا،المريض

.السلاموإفشاء

مالهيبينانهبمععىالامورمنأمرأو،الاشياءمنشيءفياستنصحهإذالهينصحان-6

اخاهاحدكماستنصحإذا":!اكل!لقولهوذلك؛الأمرفيالصواباو،الشيءفيالخيريراه

ولائمةولرسولهولكتابهلله":ففال؟لمنوسئل"التصيحةالدين":وقوله.)5("لهفلينصح

جملتهم.منقطعاوالمسلم.)6("وعامتهمالمسلمين

يؤمن"لا:اير!لقوله.لنفسهيكرهمالهويكره،لنفسهيحبمالهيدبئأن-7

مثل":وقوله.)8("لنفسهيكرهما)7(لهويكره،لنفسهيحبمالاخيهيحبحتىاحدكم

سائرلهتداعىعضومنهاشتكىاذاالجسدكمثلوتعاطفهموتراحمهمتوادهمفيالمؤمنين

.)15("بعضابعضهيشدكالبنيانللمؤمنالمؤمن":وقوله.)9("والحمىبالسهرالجسد

.(2/054)أحمدالإمامورواه.(17)!ومسلمورواه.(09/)2البخاريرواه)](

عليه.متفق)3(.(015/)7البخاريرواه)2(

.(3/151)أحمدالإمامورواه.(0938)داودأبورواه)4(

.(1/22)البخاريورواه.الإيمانكتاب(23)مسلمرواه)6(.(3/94)البخاريرواه)5(

ماللناستحبوان...":بلفظاحمدللامامالمسندفيهيوانماالصحيحفيليستالزيادةهذه.الخ..لهويكره:قوله)7(

.51/247لنفسكتكرهمالهموتكره،لنفسكتحب

.(2515)الترمذيورواه.الايمانكتاب()17مسلمورواه.(1/01)البخاريرواه)8(

.(027/)4احمدالإمامورواه.والصلةالبركتاب()66مسلمرواه)9(

.(2891)الترمذيورواه.والصلةالبركتاب()65مسلمورواه.(96]/)3،(912/])البخاريرواه)01(
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"انصر:ا!ر!لقوله؛وتأييدهنصرهفطإلىاحتاجموطنايفييخذلهولاينصرهان8-

:ففالظالموهونصرهكيفيةعنوالسلامالصلاةعليهوسئل."مطومااوظالمااخاك

وقوله.لهنصركفذلكفعلهوبينبينهوتحولالظلمعنتحجزه:بمععى"يديهفوق"تأخذ

منما"ا!:وقوله)](."لجقرهولايخذلهولايظلمهلا،المسلمأخو"المسلماعلهـلمح!:

فياللهنصرهإلاحرمتهفيهوتستحل،عرضهفيهينتهكموضعفيمسلماينصرمسليمامرئ

اللهخذلهإلاحرمتهفيهتنتهكموطنفيمسلماخذلامرئمنوما،نصرهفيهيحبموطن

يومالناروجههعناللهردأخيهعرضعنرد"من:وقوله)2(."نصرهفيهيحبموضعفي

.)3("القيامة

المسلمكل":والسلامالصلاةعليهلقولهوذلك.بمكروهينالهاو،بسوءيمسهلاان9-

)5!"مسلمايروعأنلمسلميحل"لا:انموقوله)4(."وعرضهومالهدمهحرامالمسلمعلى

اذىيكرهاللهإن)":وقوله.)6("تؤذيهبنظرةاخيهإلىيشيرانلمسليميحل"لا:وقوله

)8(."ويدهلسانهمنالمسلمونسلممنالمسلم":والسلامالصلاةعليهوقوله)7(."المؤمنين-

.)9([(واموالهمانفسهمعلىالمؤمنونامنهمنالمؤمن":والشلامالصلاةعليهوقوله

لقوله.فيهليجلسالمباحمجلسهمنيفيمهلاوان،عليهيتكبرولا،لهيتواضعان15-

<فخورمخنالكليحمثلااللهإنمرحاالأرضقفىتمشولاللئاسخذكتمرولا>:تعالى

علىاحديفخرلاحتىتواضعواانإلياوحىتعالىاللهإن":انبدمولقوله.8][:لقمان]

من1ندمعنهعرفولما."رمالىاللهرفعهإلاللهاح!تواضعما":ادموقوله.)01("احل!

الارملةمعيمشيانيتكنرولايانفلاكانانهومن،المرسلينسيدوهومسلملكلتواضعه

مسكينا،وأمتني،مسكينااحيني"اللهم:قالوانه،حاجتهماويقضي،والمسكين

منرجلااحدكميعيمنلا":والشلامالصلاةعليهوقوله.)1]("المساكينزمرةفيواحشرني

.()2282الترمذيورواه.(2/)9،(68]/)3البخاريرواه(

.(045/)6أحمدوالإمام(3191)الترمذيرواه)3(.لينصندهوفي.(99.102/)3أحمدالإمام(رواه

.()4005داودوابو(362/)5احمدالإمامرواه)5(.()15والصلةالبركتابمسلمرواه(

.(291/)2الأسفارحملعنالمغني)7(.(255/)6المتقينالسادة(اتحاف

.()2627الترمذيورواه.الإيمانكتاب()65مسلمورواه.(127/)8،(9/)1البخاريرواه(

وصححه.(1/11)والحاكم()2627والترمذي(937/)2أحمدالأمامرواه(

.()4178ماجهابنورواه.()5948داودأبورواه1(

.(322)4/المستدركفيالحاكمورواه.()4126ماجهابنرواه1(
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.)1(وتفسحوا"توسعواولكن،فيهيجلمرثممجلسه

فوقأخاهيهجرأنلمسلميحللا":صزيهنج!الرسوللقولأيامثلاثةمناكثريهجرهلا-أن11

..ولا":وقوله.)2("بالسلاميبدأالذيوخيرهماهذاويعرضهذافيعرضيلتقيان،ثلاث

عنه.معرضاللاخردبرهكلوإعطاء،التهاجرهووالتدابر.)3("إخوانااللهعبادوكونوا،تدابروا

عنهينماو،سوءبلقبينبزهأو،منهيسخرأو،يعيبهأو،يحتقرهاو،يغتابهلاأن-12

ولاإثمالطنبعضإبرألظنئنكثيرااخنبوأءانوأالزينيايها<:تعالىلقوله،للافسادحديثا

فكرقتموه<ميتااخيهلخميآ!أناحد!مأعمثبعضمائغضكميغتبولاتجتسوا

ولاث!همضترايكولواأنعسئقو/فنقوتميصتخرلاءامنواائذينيأيها<:وقوله.[12:]الحجرات

بغداتفسوقالاشمبلسبالاتفمبنابزواولاأنفسكؤنلمزواولاخ!ا!هقيكنأنعسئ!ثسمامنلنساب!

.[11:]الحجراب<الظالمون!فاولئكيلمبلمومنالايمن

بمااخاكذكرك":قالأعلمورسولهالله:قالوا؟"الغيبةماأتدرون":اعتر!الرسولوفول

اغتبته،فقد،تقولمافيهكانإن":قال؟أقولمااخيفيكانإنأرأيت:فيل"يكره

وأموالكمدماءكمإن)":الوداعحجةفيوفوله.)4("بهتهفقدتقولمافيهيكنلموإن

.)6("وعرضهومالهدمه:حرامالمسلمعلىالمسلمكل":وقوله.)5("عليكمحراموأعراضكم

الجنةيدخللا":وقوله.)7("المسلمأخاهيحقرأنالشرمنامرئبحسب)":علي!!وقوله

.نماميعني"قتات

المسلمسباب":والسلامالصلاةعليهلقولهميتاأوكانحياحقبغيريسبهلاأن-13

لمإنعليهارتدإلاالكفرأوبالفسقرجلارجليرميلا":وقوله.)8("كفروقتاله،فسوق

يعتديحتىمنهماناجاديافعلى،قالاماالمتساثان":وقوله.)9("كذلكطحبهلمجن

من":وقوله.ا("ا"قدمواماإلىأفضواقدفإنهمالأمواتتسبوالا":وقوله.)15("المظلوم

)2

)3

)4

)5

)7

لا(

)9

كماب(11)!سلم5روا

،8123)اسخاريارواه

كتابلأ(امسلمرواه

صحيحهفى!سلمرواه

كتا!92()مسلمرواه

كتاب32()مسلمر:اد

191(1)البخارير!اه

5/1أحمد)ال!مامر:اه

2/912)المخاريواها

.124(/2)أحمدالإمامورواه.السلام

.1494(،1194)داودأبوورواه.أ!لةواايبركتاب8()مسلمورواه.65(،25

والصلة.البر

.247(//01)ال!صرىشهقيأجيهقياودكره

اصلة.وااكمركماب15()مسلمرواه)6(.القحهامة

.2791()الترمذي!رواه.والصلةالبر

اللإمان!صا!؟2()مسلمورواه.(1لأا8)،

.517(م(2"أحمدالإمامارهـاه)15(.18(

.5!3(//1)الحماكمزرراه.53(ما/4)أصسحائياررواه.116(//لأا،(
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أباالرجليسب!نعم":قال؟والديهالرجليشئموهل:قالوا"والديهالرجلشتمالكبائر

.)1("أمهفيمسبأمهويست،أباهفيسبالرجل

الذينيايها>:تعالىلقوله؛عليهيتجسسأو،يبغضهأو،سوءابهيظنأو،يحسدهلاان-14

.[:12الحجرات]<بعضابتضييغئبولاتجشسواولاإثرالظنبعضإبرالطنمنكثيرااختبوأءامنوا

الرسولوقول[12:الئور]<خترابأنقسهموالمؤصمنتالمؤفونظن!عتمواذلولآ>:تعالىوقوله

بعض،بيععلىبعضكمييعولا،تدابرواولا،تباغضواولاتناجشواولاتحاسدوالا):ا!ريم

.)3("الحديثأكذبالظنفإنوالظنإياكم):وقوله.)2("إخوانااللهعبادوكونوا

مابغتروالمؤمنتالمقم!ينلؤذونوالذين>:تعالىلقولهيخدعهإو،يغشهلاان-15

اوخطئةليهسمتومن>:وقوله.[56:الأحزاب]<مبيناوإثمابهتتااختملوافقداتحتسبرا

اء!ي!:الرسولوقول.النساء:112[<]مبينائهتتالكلاهمااختملفقدبرلابه-يروإتماثر

لا:فقلبايعتمن):وقوله.)4(((منافليسغشناومن،منافليسالشلاحعليناحملمن"

رعيةاللهيسترعيهعبدمن)ما:والسلامالصلاةعليهوقوله.خديعةلايعني.)5("خلابة

زوجةخبهبمن):وقوله.)6("الجنةعليهاللهحزمإلالرعيتهغاشوهويموتيوميموت

.وخدعأفسد:خببومعنى.(()7(منافليسمملوكهأوامرئ

ياايها>:تعالىلقولهدينهفضاءفييماطلهاو،يكذبهأو،يخونهاويغدرهلاان-16

<عهدوااذابغيهموالموفون>:وقوله.[ا:المائدة]<لهاتعمنودأوفواءامنواالذين

وقول.[34:ا!سراء]<متشو،كانالعهدإنبالعقدوأؤ!ؤا>:وقوله.]177:البقرة]

فيهكانمنهنخصلةفيهكانتومن،خالصامناففاكانفيهكنمنأربع):ا!وشالرسول

ل!إذا،غدرعاهدوإذا،كذبحدثل!إذا،خاناؤتمنإذا:يدعهاحتىالئفاقمنخصلة

بيأعظىرجل:القيامةيومخصمهمأناثلاثة:تعالىاللهقال):وقوله.)6("فجرخاصم

.)9("أجرهيعطهولممنهفاستوفىأجيرااستأجرورجل،ثمنهفأكلحزاباعورجل،غدرثم

والصلة.البركتاب()9مسلمرواه)2(.()145الايمانكتا!مسلمصحيح)1(

المقدمة.()22مسلمرواه)4(.(24/)7،(5/)4البخاريرواه)3(

.(72/)2أحمدالامامورواه.البيوعكتا!(48)مسلمرواه)5(

.(324/)2الدارميورواه.الامارةكتاب(2ا)مسلمرواه)6(

.()4883داودأبورواه)7(

.()3632الترمديورواه.الايمالىكتا!()156مسلمورواه.(173/)3،(15/ا)البخاريرواه)8(

.(447/)4الباريفتحفيححراينودكره.()2442ماجهاب!رواه)9(
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.)1("فليتبعمليءعلىأحدكمأتبعوإذا،ظلمالغنيمطل":وقوله

طلق،بوجهويلاقيه،الأذىعنهويكفالمعروفلهفيبذلحسنبخلقيخالقهأن-17

جاهل،منالعلميطلبفلا،عندهليسمايكلفهولا،إساءتهعنويعفو،إحسانهمنهيقبل

.[91و:]الأعراف<اتجهايتعنواعرضلألعضفواصيالعفوضذ>:تعالىلقولهعصيمنالبيانولا

تمحها،الحسنةالسيئةواتبع،كنتحيثمااللهاتق":والشلامالضلاةعليهالرسولوقول

.)2("حسنبخلقالئاسوخالق

الضلاةعليهالمصطفىلقولصغيراكانإنويرحمه،كبيزاكانإنيوقرهأن-18

اللهإجلالمنإن":وقوله.)3("صغيرناويرحم،كبيرنايوقرلممنمناليس":والشلام

منا!عنهعرفولما،بالكبيرابدأأي"كبركبهر":وقوله.)4("المسلمالشيبةذيإكرام

حجرهفيالصبئبالفربماحجرهفيفيضعهويسميهبالبركةلهليدعوبالصبييؤتىكانافه

بهميأمرثئمعليهمفيقفالصبيانتلفاهسفرمنقدمإذاكانأنهوروي،والسلامالضلاةعليه

منهرحمةبعضهميحملواأنأصحابهويأمر،خلفهومنيديهبينمنهمفيجعلإليهفيرفعون

.بالصبيانوالسلامالضلاةعليه

العبديستكمللا":ابيلقولهبهيعاملأنيحثبماويعاملهنفسهمنينصفهأن-91

وبذل،نفسهمنوالإنصاف،الإقتارمنالإنفاق:خصالثلاثفيهيكونحتىالإيمان

نأيشهدوهومنيتهفلتأتهالجنةويدخلالئارعنيزحزحأنسرهمن":وقوله.)5("السلام

.)6("إليهيؤتىأنيحتماالناسإلىوليؤت،ورسولهعبدهمحمداوأناللهإلاإلهلا

تعالى:لقولهعنهيخفيهحديثالىيتسمعلاوان،عورتهمنويسترزلتهعنيعفوان-02

عنىفمن>:قدرتهجلتوقوله[13:المائدة]<المخسنينمجمثأللهانواضفحغنهتمفاعف>

وأضلحعفافمن>:وقوله.]178:البقرة]<بإخسنإلةابموأبالمعروففانباعشئئأخيهمقله

لكؤ<اللهيغفران!بونالاوقضفحوأوليعفوا>:وقوله.]04:الشورى]<ادلهعلىفاجرلم

الجمعذابلآءامنواالذلىفىالقحشةدشيعأنمجئونالذينإن>:تعالىوقوله.[22:التور]

.()8013الترمذيورواه.البيوعكتاب()01داودابوورواه.المساقاةكتاب()33مسلمورواه.(123.155/)2البخاري(رواه1)

.(2/702)احمدالإمامرواه)3(.(1/5)الحاكمورواه.(8791)الترمذيورواه)2(

حسن.بإسناد()4843داودابورواه)4(

.()36التعليقتغليقفيحجرابنوذكره.(26/)6المتقينالسادةإتحاففيالزبيديذكره)5(

.(691)2/الأسفارحملعنالمغنيفيالعراقيوذكره.()5693ماجهابنرواه)6(
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.)1("عزاإلابعفوعبدااللةزادما":ا!الرسولولقول.]الئور:911<والأخرحياا)فى

يوماللةسترهإلاالدنيافيعبداعبديسترلا":وقوله."ظلمكعمنتعقووان":وقوله

ولاالمسلمينتغتابوالاقلبهفيالإيمانيدخلولمبلسانهامنمنيامعشر":وقوله.)2("القيامة

ولويفضحهعورتهاللهيتبعومن،عورتهاللهيتبعالمسلمأخيهعورةيتبعمنفإنةعوراتهمتتبعوا

اذنهفيصثكارهونلهوهمقومحديثإلىاستمعمن":وقوله.)3("بيتهجوففيكان

)4("القيامةيومالانك

يفدزكانإنحاجتهقضاءفيلهيشفعوأن،مساعدتهإلىاحتاجإذايساعدةان-21

فن>:سبحانهوقوله.12:المالدة]<والئقوىالترعلىونعاونوا>:تعالىلقولهذلكعلى

؟.طيرصى?ء
عندمسمن"):اير!الرسولوقول[85الئساء:]<منهادضيبل!يكنحسنهشفعهيشع

معسير،علىيسرومن،القيامةيومكربمنكربةعنهاللهنقرالانياكربمنكربةمؤمن

عونفيوالله،والاخرةالدنياقياللهسترهمسلماسترومن،والاخرةالدنيافيعليهاللهيسر

لسانعلىاللهويفضيتؤجروااشفعوا":السذحلاوقوله)5("أخيهعونفيالعبدكانماالعبد

)6(.".ماشاءنببنه

يدعوأومعروقهعلىيكافئهوأن،باللهسالةإذايعطيهوأن،باللهاستعاذإذايعيذهأن-22

ومن،قأعطوةباللهسألكمومن،قأعيذوةباللهاستعاذكممن":اعل!لقولهوذلك؛لة

حتىلهفادعوابهتكاكعونهماتجذوالمقإن،فكاكموهمعروقاإليكمصنعومن،قأجيبوهدعاكم

.)7("كافاتموهقدامممتروا

الكافر:معالأدب-ح

فإنهالإسلاميالدينإلاكفارأصحابهاوأن،باطلةوالاديانالمللسائرأنالمسلميعتفد

أدلهعندالذلىإن>:تعالىلقولهوذلكالمسلمونالمؤمنونقإنهمأصحابهوإلا،الحقالدين

وهومنهيقبلفلندينااقيسلئمغيريئتغومن>:سبحانهوقوله.[91:عمران]آذ<الابمئلض

عليكموأتممتديمبهئملكماكملتاليؤم>:وقوله.[85:عمران]ال<الخسرينمنالاخرةفى

والصلة.البركتاب(21)مسلمرواه)2(.والصلةالبركتاب(91)مسلمرواه)1(

.(9/54)البخاريرواه)4(.(0488)داودأبورواه)3(

الذكر.كتاب(38)مسلمرواه)5(

.(4،904!/4)احمدالامامورواه.(5/78)النسائيورواه.(8/14)،(!ا/2)البخاريرواه)6(

.(2/46)الحاكمورواه.(2/99)احمدالإمامورواه.(9051)داودابورواه)7(
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.[3:]المائدة<ديناالاسلملكمور!يتنغمتى

نسختقدالإسلامقيلالتيالأديانسائرأنالمسلمعلمالصادقةالإلهيةالأخبارفبهذه

يرضىولا،غيرهديناأحدمناللهيفبلفلنم،العامالبشريةدينهوالإسلاموأن،بالإسلام

ويلتنئ،كاقرفهوبالإسلامتعالىللهيدنلممنكلأنيرىالمسلمكانهناومن،سواهبنئرع

التالية:بالادابحياله

كفر.بالكفرالرضاإذ؛بهالرضاءوعدم،الكفرعلىإقرارهعدم-1

قدركأاللهداموما،اللهفيوالبغضاللهفيالحبإذ"لهتعالىاللهببغضبغضه-2

له.تعالىاللهببغضالكافريبغضفالمسلمبهلكفرهأبغضه

المؤمنين<دونمناولي!البهفرينالعومنونيتخذلا>:تعالىلقولهومودتهموالاتهعدم-3

حادمنيوادوتالأخرواتيزمباللهيونوتقوماتجدلا>:تعالىوقوله.[28:عمران]آل

.[22:المجادلة]<عشيرتهتماوإخوفهزاوهمإهناأؤهمءابا!انواأولؤورسولهالله

اللهينمئكللا>:تعالىلقولهمحاربايكنلمإنلهالخيروإسداءمعهوالعدلإنصافه-4

المقسطيهت<يحمثاللهإنإلهخوتقسالواتبزوهمأندهزكئممنيخرجو!وقىالذينفىيقئلوئملمالذينعن

العدلوهوالكفارإلىالإقساطالمخكمةالكريمةالايةهذهاباحتفقد.]8:]الممتحنة

سياسةلهمفإن،قفطالمحاربينإلاالكفارمنتستثنولم،إليهنمالمعرونثوإسداءوإنصافهم

المحاربين.بأحكامتعرنثخاصة

،مرضإنومداواته،عطشإنوسقيه،جاعإنكإطعامهالعانمةبالرحمةيرحمه-5

فيمنيرحمكالأرضفيمنارحم)":!اظ!لقولهالأذىوتجنيبه،تهلكةمنوكإنقاذه

.)2("أجررطبةكبدذيكلفي":وقوله.)1("السماء

الصلاةعليهالرسوللقول،محاربغيركانإنعرضهأودمطأومالهفيأذيتهعدم-6

محرمابينكموجعلتهنفسيعلىالظلمحرمتإني!عبادييا:تعالىاللهيفوذ":والسلام

.)4((،القيامةيومخصمهفا"تاذمياآذىمن)":وقوله.)6(تظالموا"فلا

نصرانياأويهوديا:كتابياكانإنطعامهوأكل،هديتهوقبول،إليهالإهداءجواز-7

.(01/183)الكبيرالمعجمفيالطرانيرواه)1(

.(3686)ماجهابنورواه.الجهاد47()ودذاابوورواه.(8/11)،(3/174)البخاريرواه"-(

.(0924)الترمذيرواه()أ

.482()اقاريلعليالمرفوعةوالأسرار.2/78()للسيوطيالمصنوعةاللالىفيوورد.2/236()الجوزيلابنالموضوعاتفيورد(ال
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كانأنهاعله!عنهصحولما.[5:المائدة]<لكزحلالكتفأوتواالذينوطعام>:تعالىلقوله

طعامهم.منلهيقدمئماوياكلالدعوةفيجيببالمدينةيهودطعامإلىيدعى

منالمؤمنةمنعفيتعالىلقولهالكفارمنالكتابياتنكاحوجواز،المؤمنةإنكاحهعدم-8

ولا>:وقوله.[15:الممتحنة]<لهنيحفونهمولافمباهنلا>:مطلقابالكاقرالزواج

الكتابية:المسلمنكاحإباحةفيتعالىوقال.[221:البقرة]<يومنوأحتىالمشركينتنك!وا

تحصنينأجورهنءاهيتموهنإذآقبلكئممنالكنفأوتواالذينمنوائحصنفاتؤيخنفمن>وائخصنف

.[5:المائدة]<اضدانمتخذي-ولامشقحينغير

نداإذ،بالكمويصلحاللهيهديكم:لهيقولبانتعالىاللهوحمدعطسإذاتشميته-9

فكان،اللهيرحمكم:لهميقولانرجاءيهودععدهيتعاطسوالسلامالصلاةعليهالرسول

بالكم.ويصلحاللهيهديكم:لهميقول

ايرظد:الرسوللقول"وعليكم":بقولهعليهردلجطسلموإن،بالشلاميبدؤهلا-15

.)1("وعليكم:فقولواالكتابأهلمناحدعليكمسلمإذا"

ولااليهودتبداوالا":اظدالرسولقولاضيقهإلىالطريقفيبهالمرورعنديضطره-11

.)2("أضيقهإلىفاضطروهطرقفياحدهملقيتمفإذابالسلامالنصارى

يحلقها،هوكانإذااللحيةكإعفاءبضروريليصسفيمابهالتشبهوعدممخالفته-12

عليهلقولهونحوهوطربوشعمةمناللباسفيمخالفتهوكذا،يصبغهالاهوكانإذاوصبغها

اللحىأعفوا؛المشركينخالقوا)":وقوله)3("منهمفهوبقومتشبهومن":والشلامالصلاة

يعني)5("فخالقوهميصبغونلاوالتصارىاليهودإن":وقوله.)4("الشواربوقصوا

اظول؛الرسولعنهنهىقدبالشوادالصبغلأن؛حمرةاوبصفرةالراسشعراواللحيةخضاب

.((السوادواجتنبوا-الأبيضالشعر-هذاغيروا)":قالايرشأنهمسلمروىلما

:الحيوانمعالأدب-ط

نحوهاويلتزملهاتعالىاللهيرحمةفيرحمهامحترماخلفاالحيواناتاغلبييتبرالمسلم

.7936()ماجهابنورواه.1033()الترمذيرواه)1(

.الادبكتاب27()داودأبوورواه.السلامكتاب4()مسلمرواه)2(

.29(.2/05)احمدالإمامورواه.31!()ودذاابورواه)3(

.الطهارةكناب16()مسلمورواه.602(/7)البخاريرواه)4(

.اللباسكناب08()مسلمورواه.702(/7)،702(/4)البخاريرواه)5(
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التالية:بالاداب

كلفي":السلامازكىعليهالرسوللقولوعطشتجاعتإذاوسقيهاإطعا!ا-1

الارضفيمنارحموا)":وقوله.)1("يرحملا-ئرحملامن":وقوله"أجرحواءكبدذات

.)2("السماءفيمنيرحمكم

-طيزا-حيوانااتخذواقدرآهملماالكريمالرسوللقولعليهاوالإشفاقرحمتها-2

!!لغولنهيه)3("غرضاروحفيهشيئااتخذمناللهلعن":بسهامهميرمونه(هدفا)غرضا

"4("إليهاولدهاعليهاردوا؟بولدهاهذهفجعمن":ولقولهللقتلحبسهاأيالبهائمصبرعن

عشها.منالصحابةأخذهاالتيأفراخهاتطلبتحوم(طائر)الحمرةرأىلماقاله

فإذاشيءكلعلىالإحسانكتباللهإن)":،!!لغلقولهقتلهاأوذبحهاعندإراحتها-3

.)5("شفرتهوليحد،ذبيحتهأحدكموليرح،الذبحفأحسنواذبحتموإذا،القتلةفأحسنواقتلتم

بتحميلهاأو،ضربهاأو،بتجويعهاكانسواءالعذابأنواعمننوعبأيتعذببهاعدم-4

النارامرأةدخلت":ايرشالرسوللقولوذلك؛بالنارحرقهاأو،بهابالمثلةأو،تطيقلاما

هيولا،حبستهاإذوسقتهاأطعمتهاهيفلا،النارفيهافدخلتماتتحتىحبستهاهرةفي

.)6("الأرضخشايثنمنجملتركتها

ينبنيلاإنه":فقالأحرقتوقد-نملموضع-نملبقريةوالسلامالصلاةعليهمزوقد

وجل.عزاللهيعني:)7("النارربالابالناريعذبأن

،هذاإلىوماوالقاروالعقربوالحيةوالذئبالعقوركالكلبمنهاالمؤذيقتلاباحة-5

الابقعوالغرابالحية:والحرمالحلفيتقتلنفواسقخمس":السلامازكىعليهالرسوللقول

ولعنها.العقربقتلكذلكعنهصحكما.)8("والحدياالعقوروالكلبوالقأرة

الصدقة.إبلالشريفةبيدهيسماتنشرؤيإذ،للمصلحةآذانهافيالنعموسمجواز-6

رأىوقداتن-!لقولهوسمهيجوزفلاالحيوانسائرمنوالبقرةوالغنمالإبلوهيالتعمغيرأما

.)9("وجههنيهذاوسممناللهلعن)":وجههفيموسوئاحمارا

.41(/9)الكبرىالسقفيالبيهفيذكره)2(.(8/9.12)البخاريرواه)1(

الصيد.كتاب(12)مسلمورواه.(/7122)البخاريرواه3()

الذبائح.كتاب(57)مسلمرواه)5(.(2675)داودابورواه)4(

والصلة.البركتاب(37)مسلمورواه.(4/157)البخاريرواه)6(

.اللباسكاب92()مسلمرواه)9(.الحجكتاب9()مسلمرواه)8(.(2673.5268)داودأبورواه)7(
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يزكى.مماكانتإذازكاتهابأداءفيهااللهحقمعرقة-7

الذينجماتها<:تعالىلقولهذكرهعنبهااللهوأواللهطاعةعنبهاالتشاغلعدم-8

.[9:المنافقرن]<اددهد!رعنأولدمحمولآأمولكمئمه!لاءامنوا

ستر،ولرجل،اجرلرجل:لثلاثةالخيل":الخيلفيوالسلامالصلاةعل!الرسولولقول

فماروضةاومرجفيلهافأطالاللهسبيلفيربطهافرجلاجرلهالذيفأما.وزررجلوعلى

فاستنتطيلهاقطعتانهاولو،حسناتلهكانتالروضةاوالمرجمنذلكطيلهافياصاتجا

نأيردولمفشربتبنهرمربأنهاولو،لهحسنابوأرواثهااثارهاكانتشرفينأوشرفا

ينسولموتعففاتغنياربطهاورجل..أجرالرجللذلكوهيحسناتلهذلككانيسقيها

الإسلاملأهل)1(ونواءورياءقخراربطهاورجل..سترلهقهيظهورهاولارقابهاقياللهحق

.)2("وزرعليهقهى

بهتأمربماوعملا،ورسولهللهطاعةالحيوانإزاءالمسلميراعيهاالادابمنجملةفهذه

.احيوانأوإنسانمنمخلوقلكلالعامالخيرشريعة.االرحمةشريعة!.لإسلام1شريعة

السابعالفصل

وتعالىسبحانهقيهوالبغضوالحباللهفيالأخوةآداب

فيإلاأبغضإذايبغضولا،اللهقيإلاأح!إذايحبلاتعالىباللهإيمانهبحكمالمسلم

إذاقهو،ورسولهاللهيكرهماإلايكرهولا،ورسولهاللهيحبماإلايحبلاولأنه،الله

الصلاةعليهالرسولقولهذاقيودليله.يبغضوببغضهما،يحبورسولهاللهبحث

وبعاء.)3("الإيماناستكملفقدللهومنع،للهواعطى،لفهوابغضللهاحبمن":والسلام

أمرعنالقاسقيناللهعبادوجميع،ويواليهمالمسلميحبهمالصالحيناللهعبادقجميعهذاعلى

اللهقيأصدقاءإخوانايتخذأنللمسلممانعغيرهذاأنبيد،ويعاديهميبغضهمورسولهالله

الإخوانهؤلاءمثلاتخاذفياعر!رالرسولرغبإذ؛وودادمحيةبمزيديخمهمتعالى

إن":وقوله.)4("يؤلفولايالفلافيمنخيرولا،مالوفإلفالمؤمن":بقولهوالأصدقاء

،شهداءولابأنبياءليسوانورووجوههم،نورلباسهمقومعليهانورمنمنابرالعرشحول

.المساقاةكتاب(12)للبخاريواللفظمسلمرواه)2(.معاذاةأي:نواء)1(

وصححه.مستدركهفيوالحاكم،والطبراني،احمدالإمامرواه)4(.السنةكتاب(15)ابوداودرواه)3(
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الله،فيالمتحابون":ففال.لناصفهماللهرسوليا:ففالوا"والشهداءالنبيونيغبطهم

حقت:يقولتعالىاللهإن)"صزبهشذ:وقوله)1(."اللهفيوالمتزاورون،اللهفيوالمتجالسون

)2(وقوله:"أجليمنيتناصرونللذينمحبتيوحقت،أجليمنيتزاورونللذينمحبتي

تعالى،اللهعبادةفينشأوشاب،عادلإمام:ظلهإلاظللايومظلهفياللهيظلهم)"سبعة

علىفاجتمعااللهفيتحاباورجلان،إليهيعودحتىمنهخرجاذابالمسجدمعلققلبهورجل

ح!سبذاتامرأةدعتهورجل،عيناهففاضتخاليااللهذكرورجل،عليهوتفرقا،ذلك

ماشمالهتعلملاحتىفأخفاهابصدقةتصدقورجل،تعالىاللهأخافاني:فقالوجماات

اين:ففال،ملكالهاللهفارصداللهفيلهاخازاررجلاان":عدنج!!وقوله.)3("يمينهتنفق

بينكلقرابة:فال.لا:قال؟عندهلكلحاجة:فقال.فلاناأخيأزورأنأريد:قال؟تريد

:فال.اللهفيأحبه:قال؟فبم:قال.لا:قال.؟عندهلكفبنعمة:قال.لا:قال؟ول!نه

.)4("الجنةلكاوجبوقد،اياهلحبكيحبكباع!لهاخبركاليكارسلنياللهفإن

الماديةوعلائقهاالدنياشوائبمنتخلوبحيثاللهوفيللهتكونأنالأخوةهذهوشرط

غير.لاباللهالإيمانعليهاالباعثويكون،بالكلية

أخا:المتخذيكونأنفهيابابهاوافا

حيثمنالجاهلالاحمقيضرقدإذ،وصحبتهالاحمقاخوةفيخيرلالأنه؛عاقلا-1

ينفع.أنيريد

غضبفيهيتحكمأوشهوةتغلبهفقدعاقلاكانوإنالخلقسصئإذ،الخلقحسن-2

صاحبه.الىفيسيء

لاجريمةصاحبهضديرتكبقدإذ،جانبهيؤمنلار"بهطاعةعنالخارجالقاسقلان؟تقيا-ا

.الأحوالمنبحالغيرهيخافلاتعالىاللهيخافلامنلأن،غيرهاأوبأخوةمعهايبالي

شؤممنصديقهينالقدالمبتدعاذ،والبدعةالخرافةعنبعيداوالسنةللكتابملازفا-،

تمكنفكيف،لازمةومقاطعتهما،متعينةهجرتهماالهوىوصاحبالمبتدعولان،بدعته

ذكرههناالمثبتواللفظ.هذامنأخصربلفطمسلثمرواه.(21/156.(6/174)المتقينالسادةإتحاففيالربيديذكره1()

.2/157الإحياء.صحيحهفيالذيمسليملقظليساللفظانالىثزولممسلثمرواه:العراقيالزكأوقالالإحياءفيالغزالي

.(51/237.923احمدالإمامرواه؟،)

.الركاةكتاب(13مسلمورواه.2/1381)،1/1681)البخاريرواه)6(

والصلة.البركتاب(38)مسلمرواهالم(
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وصداقتهما.خلتهما

ابنه:يوصيفقالالصالحيناحدالاصحاباختياوفيالادابهذهأوجزوقد

وإن،صانكخدمتهإذامنفاصحبحاجةالرجالصحبةالىلكعرضتاذابنييا

وإن،مدهابخيريدكمددتإذامناصحب.مانكمؤونةبكقعدتوإن،زانكصحبته

سكتوإن،أعطاكسألتهإذامناصحا؛سدهاطنةرأىوإن،عدهاحسنةمنكرأى

امراحاولتماوإن،قولكصدققلتإذامناصحب؛واساكنازلةبكنزلتوإن،ابتداك

.اثركشيئاتعازعتماوإن،امرك

الله:فيالأخؤنطحقونط

يلى:ماالاخؤةهذهحقوقومن

دينارهمايكونبحيث،إليهاحتاجإنبمالهاخاهمنهماكلفيواسي،)1(بالمالالمواساة-1

أريدإني:ففالرجلأتاهإذل!خههريرةأبيعنرويكما،فيهبينهمافرقلاواحداودرهمهما

بديناركأحقتكونلا:قال،عرفني:قال؟الإخاءحقماأتدري:قال،الاطفياؤاخيكأن

عئي.قاذهب:قال،بعدالمنزلةهذهأبلغلم:قال.منيودرهمك

أحوالهيتفقد،نفسهعلىويقدمهاحاجتهيقضيلصاحبهعونامنهماكليكونأن-2

ثلاقثكلبعدعنهيسال،واولادهاهلهوعلى،نفسهعلىويؤثره،نفسهأحواليتفقدكما

دنا،إذابهيرحب،ذكرهناسياكانوإن،أعانهمشغولاكانوإن،عادهمريضاكانفإن

.حدثإذاإليهويصغي،جلسإذالهويوسع

يستكشفولاحضورهأوغيبتهفيعيبالهيذكرفلا،بخيرإلالسانهعنهيكفأن-3

فلانفسهحاجاتمنلحاجةطريقهفيراهوإذا،نفسهخباياإلىالتطلعيحاولولا،أسراره

وأ،بالمعروفأمرهفييتلطف،موردهاأومصدرهاإلىالتعمفيحاولولا،ذكرهافييفاتحه

يعتبولاشيءفييعاتبهلا.بباطلاوبحقيجادلهولاالكلامفيبماريهلا،المنكرعننهيه

اخر.فيعليه

الغيبةفيبالخيرويذكره،إليهأسمائهبأحبفيدعوه،منةيحبهمالسانهمنيعل!أن-4

نصحهفييسترسللا.بهوفرحه،بذلكاغتباطهمظهرا،عليهالناسثناءيبلغه،والحضور

وعظمن:تعالىاللهرحمهالشافعبطالإمامقالكما.فيفضحهالناسأمامينصحهولا،فيقلقه

.والمساعدةالمعاونة:المواساة(1)
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وشانه.فضحهفقدعلانيةوعظهومن،وزانهنصحهفقدسراأخاه

ارتكبوإن،ظنونهبهويحسن،عيوبهيستر،هفواتهعنويتغاضى،زلاتهعنيعفو-5

فلهأصرفإن،واوبتهتوبتهينتظربل،أخوتهيهملولا،مودتهيقطبعفلاعلانيةاوسزامعصية

يتوبأنرجاءالموعظةومواصلة،النصيحةإسداءمعأخوتهعلىالإبقاءأو،وقطعهصرمه

لأجلتدعهفلاعليهكانعماوحال،اخوكتغئرإذا:ل!حطالدرداءابوقال.عليهاللهفيتوب

.اخرىويستقيممرةيعوجاخاكفإن،ذلك

وإن،لاجرهامحبطقطعهالأن؛عهدهاويديمعليهافيثبت-الأخوةفيلىيفيان-6

لصاحبها.ووفاءالاخوةعلىمحافظة،أصدقائهمنوالاهومن،أولادهإلىالمودةنقلمات

ابامتأتيناكانتإنها)":ففالذلكفيلهفقيلعليهدخلتعجوزااعداللهرسولاكرمفقد

قالإذ،صديقهعدويصادقلاأنالوفاءومن.)1("الدينمنالعهدكرموإن،خديجة

عداوتك.فياشتركافقد،عدؤكصديقكأطاعإذا:تعالىاللهرحمهالشافعي

شيئامنهيستمدأنيحاولفلامعهيرتاحلامايحفلهلاوأن،عليهيشقمايكلفهلاأن-7

الىتحولانينبغيفلاللهكانتالاخوةاصلإذ،باعمالبالقياميلزمهاو،مالاو،جاهمن

كلاهماإذلهيتكلفيجعلهلايكلفهلاوكما.المضاردفعأو،الانيامنافعجلبمنغيره

التزمتبساطمعهيطويأنفعليه،منهاالمقصودأجرهامنمنقصفيهاموثربالاخوةمخرا

أمتيوأتقياءأنا:الاثرفيجاءوقد.للالقةالمنافيةالوحشةتحصلبهذهإذ،والتحفظوالتكلف

مؤونتهخفتومن،ألفتهدامت،كلفتهسقطتمن:الصالحينبعضوقال.التكلفمنبراء

أخيهبيتفيالأخيفعلأنللوحشةوالمذهبة،للانسالموجبةالكلفةسقوطواية.مودتهدامت

فقدهذهفعلفإذا،معهوينامويصلي،عندهالخلاءويدخل،بيتهفييأكلأن:خصالأربع

.الانبساطوتااكدالأنسووجد،للوحشةالموجبةالحشمةوارتفعت،الإخاءتم

ذإ،بهيتعلقومنوأولادهلتفسهبهيدعومابخيربهيتعلقومن،ولأولادهلىيدعوأن-ة

وحاضراوميتاحيالهفيدعو،بينهماجمعحتالتيالأخوةبحكموالاخرأحدهمابينفرقلا

ولك:الملكقالالغيبظهرفيلاخيهالرجلدعاإذاإ):والشلامالصلاةعليهقال.وغائبا

ماتاذاالرجلاهلإن؟الصالحالاخمثلاين:الصالحينأحدوقال.)2("ذلكمثل

عليه،أخوهقدمبمامهتفا،بالحزنينفردالصالحوالأخ،خلفبماويتمتعونميراثهيقسمون

.(1534)داودابورواه6/235/المتقينالسادةاتحاففيالزبيديذكره)1(



والمجلسالجلوسآداب

.الثرىاظباقتحتوهو،لهويستغفر،الليلظلمةفيلهيدعو،إليهصاروما

والمجلسالجلوسآدابفي:الثامنالفصل

79

الحياةشؤونمنشانكلتناولالذيالإسلاميللمنهجتابعةخاضعةكلهاحياتهالمسلم

جلوسهفيالتاليةبالادابيلتزمالمسلئمكانفلذا،لإخوانهمجالستهوكيفيةالمسلمجلوسحتى

ومجالسته:

بهانتهىحيثيجلسثم،اولاالمجلعم!اهلعلىيسلمفإنهيجلساناراد--إذا1

لقول،لاذنهماإلااثنينبينجلمقولا،فيهليقعدمجلسهمناحدايقيمنولا،المجلس

واتوسعواولكن،فيهيجلسثممجلسهمنرجلااحدكميقيمنلا":عدحهاص!غالرسول

سمرةبنجابروقال.فيهيجلشلمجطسهمنرجللهقاماذاعمرابنوكان)1("تفسحوا

اعدو!:الرسولولقول.)2(المجلسبهينتهيحيثاحدناجلساصغالنياتينااذاكنا:"ول؟
-.ء!به

.)3("لاذنهماإلااثنينبينيفرقانلرجليحل"لا

احدكمقامإذا)):ص!يهنجدالرسوللقولبهأحقفهوإليهوعادمجلسهمناحدقامإذا-2

.)4("بهاحقفهوإليهرجعثممجلسمن

وسطفيجلسمنلعن"انن-!الرسولإن:حذيفةلقولالحلقةوسطفييجلسلا-3

.)5("الحلقة

بينيشبكولا،وسكينةوقاريجلموعليهان:الآتيةالادابيراعيجلسإذا-4

منيكثرأوأنفهفيإصبعهيدخلأواسنانهيخللولا،خاتمهاوبلحيتهيعبثولا،اصابعه

وليكن،الحركةقليلهادئامجلسهوليكن،والتثاؤبالعطاسمنيكثرأووالتنخمالبصاق

المزاحوليتجنب،الكلاممنيكثرولا،الصوابفليتحرتحدثوإذا،متزنامنظوئاكلامه

من،والأدفيالماديإنتاجهاو،صناعتهاو،وأولادهاهلهعنبإعجابيتحدثلاوان،والمراء

يسمعه،منبحديثالإعجابفيمفرطغير،يسمعاصغىغيرهحدثوإذا،تأليفاوشعر

.المتحدثيسوءذلكلان،إعادتهإليهيطلباوالكلاميفاطعلاوان

.2/1241/احمدالإمامورواه.السلامكتاب111)مسلمرواهأ11

.2377)ماجهابنورواه.2132.27521؟الترمذيرواهبر3.!)4825ودذاابورواه(قيإ

حسن.لاشناد؟48261داودابورواه/لأ.السلامكتاب،311مسلم(رواه)1
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عمله؛أوبخلقهإخوانهيؤذيلااناحدهما:لامرينيلتزمهاانماالادابهذهيلتزماذوالمسلم

محبةيجلبأن:والثاني."ويدهلسانهمنالمسلمونسلممنوالمسلم":حرامالمسلمأذيةلان

ذلك.علىوحثالمسلمينبينوالمؤالقةبالتحاببالشارعأمرإذ،ومؤالقتهمإخوانه

الآتية:الادابيراعيفإنهالطرقاتفيالجلوسأرادإذا-5

علىمستشرفةأوببابهاواقفةأو،المؤمناتمنمارةفيبصرهيفتحفلا،البصرغفقأ-

زارياأو،لاحدحاسدانزرهيرسللاكما،لحاجتهانافذتهاعلىمطلةأو،منزلهاشرفات

احد.على

عائئاأو،شاتماسابابلسانهأحدايؤذيفلاالناسسائرمنالمارةعنأذاهيكفأن-ب

صاداالطريقفيمعترصئاولا،غاصباغيرهلمالسالباولا،لاكماضاربابيدهولا،مقئحا

سبيلهم.قاطعا،المارة

تعالى:لقولهواجبالسلامردإنإذ؛المارةمنعليهسلممنكلسلاميردأن%-

.86[:النساء<]ردوهأأومئهاباحسنفحيرابتحئزخيغ>وإذا

الحالهذهفيمسؤولهوإذ؛يشاهدهوهوشانهواهملامامهتركبمعروفيأمرأند-

به،بالقيامالايسقطولاعليهيتعينمسلمكلفريضةبالمعروفالأمرلأن؛بهالامرعن

نأعليهيتعينفإنهالمجلسأهلمنالحاضرونيجيبولاللصلاةالمنادييناديأنومماله

اخرومثال،بهيأمرأنعليهوجبتركفلماالمعروفمنهذاإذللصلاةالمناديبإجابةيأمرهم

وأبإطعامهأمروإلاذلكعلىقدرإنيكسوهأوْيطعمهأنعليهفإنعارأرنجائعيمرأن

.تركإذابهيؤمرأنيجبالذيالمعروفمنالعاريوكسوةالجائعإطعامإذ؛كسوته

وظيفةبالمعروفكالامرالمنكرتغييرإذ؛أمامهيرتكبمنكريشاهدهكلعنينهىانهـ-

علىاحدامامهيبغيانومماله)1(."فليغيرهمعكزامنكمراى"من:اعوتلقولهمسلبمكل

النللموجهفيفيففالمنكريغيرأنالحالهذهفيعليهيجبفإنه،مالهيسلبهأوفيضربهاخر

ووسعه.طاقتهحدودفيوالعدوان

تعريف!أو،طريقإلىهدايةأو،منزاتبيانفيأحداسترشده؛فلوالضاليرشدأنو-

معرفته.يريدبمنيعمفهأو،الطريقيهديهأو،المنزللهيينأنعليهلوجبالناسمنبأحد

وأ،والمقاهيوالدكاكين،المنازلكأمام،الطرقاتفيالجلوسادابمنهذاكل

.()2173الترمذيورواه(.)96مسلم)1(رواه
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علىوالجلوسإياكم":ا!و!رالرسوللقولوذلك؛ونحوهاوالحدائقالعامةالساحات

المجالسإلاأبيتمفإذا":قالفيهانتحدثمجالسناهيإنما،بدلناما:ففالوالمأالطرقات

ورد،الأذىوكف،البصرغض":قال؟الطريقحقوما:قالوالمأحقهاالطريقفاعطوا

.)1("الضالوإرشاد":زيادةالرواياتبعضوقي"المنكرعنوالتهيبالمعروفوالامر،السلام

ألمقديكونانعساهلماتكفيرامجلسهمنقيامهعنداللهيستغفرأن:الجلوسادابومن

وبحمدكاللهمسبحانك":يقولالمجلسمنيقومانارادإذاا!ص!كانفقلى"مجلسهفي؟

لماكفارةانها":فقالذلكعنوسئل.)2(لمأإليكواتوباستغفركانتالاإلهلااناشهد

.)3(،المجل!فييكون

***

والشزبالأكلآداب:التاسعالفصل3

لذاتها،مقصودةغايةلا،غيرهماإلىوسيلةباعتبارهما،والشرابالطعامإلىينظرالمسلم

تللش،تعالىاللهيعبدأنيمكنهبهائذيبدنهسلامةعلىالمحاقظةأجلمنويشربجملفهو

الاكللذاتويشربجملهوفليس،وسعادتهاالاخرةالدارلكرامةتوهلهالتيالعبادة

عنهوردوقد،يشربلميعطشلمولو،يأكللميجعألملوهوفلذا،وشهوتهماوالشرب

.)4("نشيعفلااكلنالاذا،نجوعحتىنأكللاقومنحن":قولها!

منها:خاصةشرعيةبآدابومشربهمااكلهفييلتزمالمسلمكانهناومن

وهي:،الاكلقبلماأداب-ا

الحرامشوائبمنالخاليالطيبالحلالمنيعدهمابأنوشرابهطعامهيستطيبأن-1

.[172:البقرة]<رزبدأماطببنتمنكلواءامنواالذيتيأيها>:تعالىلقولهوالشبه

مستخبث.ولابمستقذرليسالذيالحلالهووالطب

شربه،اوأكلهماعلىليثاب،تعالىاللهعبادةعلىالتقويةوشربهجملهينويالق-2

المسلم.عليهايثابطاعةالتيةبحسنيصيرفالمباح

نطافتهما.منيتاأكدلمأو،أذىبهماكانإنالاكلقيليديهيغسلأن-3

.3433()الترمذيرواه)2(.(3/173)البخاريرواه)1(

.الأدب(32)داودابورواه)3(

اعلم.والله.نبويبحديثوليى!الضحابةآثارمناثرلعله،خرجهمنعلىأقفلم)4(



والشربالاكلآداب001

التواضع،الىأقربهذااذ،مائدةعلىلاالارضفوقسفرةعلىطعامهيضبعأن-4

.)1("سكرجةفيولا،خوانعلىءاظ!!لراللهرسولاكلما":د!جةانسولقول

رجلهينصبأو،قدميهظهرعلىويجلس،ركبتيهعلىيجثوبأنمتواضعايجلسأن-5

لااكل":اعرءولقوله،يجلس!اظ!اللهرسولكانكما،اليسرىعلىويجلس،اليمنى

.)2(العبد"يجلسكماواجلس،العبديأكلكماعبدآكلأناإنما،متكئا

،تركيعجبهلموإن،اكلاعجبهوإن،يعيبهلاوان،الطعاممنبالموجوديرضىأن-6

كرههوإن،أكلاشتهاهإنقططعاماكل!رردراللهرسولعابما":!ههريرةأبيلحديث

.)3("ترك

طعامكمعلىاجتمعوا":لخبر،خادمأو،ولدأوأهلأوضيفمنغيرهمعيأكلأن-7

.)4("فيهلكميباركاللهاسمواذكروا

وهي:،آثناءهالأكلآداب-ب

اللهاسمفليذكرأحدكمأكلإذا)):والسلامالصلاةعليهلقوله؛اللهببسميبدأهأن-1

.)5("واخرهاولهاللهبسم:فليقلاولهفيتعالىاللهاسميذكراننسيفإن،تعالى

للهالحمد:وقالطعاماأكلمن)):ظي!درالرسوللقولبمتعالىاللهبحمديختمهأن-2

.)6("ذنبهمنتقدممالهغفر،قوةولامنيحولغيرمنورزقنيههذاأطعمنيائذي

مماثليأوأن،المضمغويجيداللقمةيصغروأن،اليمنىيدهمنأصابعبثلاثةيأكلأن-3

سماغلاميا":سلمةابيبنلعمروالسلامالصلاةعليهلقوله؟القصععةوسطمنلايليه

منفكلواالطعاموسطتنزلالبركة":عر!راوقوله.)7("يليكمماوكل،بيمينكوكل،الله

.)!("وسطهمنتأكلواولاحافتيه

؟بالماءغسا!اأو،بالمنديلمسحهاقبلوأصانبعهالثخحفةيلعقوأنالمضمغيجيدأن-4

وا،يلعقهاحتىأصابعهيمسحفلاطعاماأحدكمأ!صاإذا":والسلامالصلاةعليهالرسوللقول

الأكل.فيهايوضعقصعهوهيفارسيةكلمة:والسكرجة.2932()ماجهابنورواه.363()الترمذيرواهالحديث)1(

.3763()داودابورواه)6(.(13)الأطعمةكتابالبخاريصحيح)2(

.(3286)ماجهابنورواه.(3/105)احمدالامامرواه)4(

.(6/246.265)أحمدوالإمام(3767)داودابورواه)5(

.(3285)ماجهابنورواه(3458)الترمذيورواه.اللباس(1)ودذاابورواه)6(

.(5018)الترمذيرواهالأ(.الاضربةكتاب(801)مسلمورواه.(7/88)البخاريرواه)7(



101والشربالاكلآداب

إبمم":وقال،والصحفةالاصابعبلعقامريرهـااللهرسولانل!هجايرولقول.)1("يلعقها

.)2("البركةطعامكمأيفيتدرونلا

اذا":والسلامالصلاةعليهلتوله؛وأكلهالأذىعنهأزاليأكلمماشيءمنهسقطإذا-5

يدعهاولا،وليأكلهاالأذىعنها-ينح-وليمط،فليأخذهاأحدكملقمةسفطت

.")3(للشيطان

حالالماءفيينفخلاوان،يبردحتىيطعمهلاوان؛الحارالطعامفيينفخلاان-6

فييتنفسكان":اتن!اللهرسولانل!حمهانسلحديث؛ثلاقثاالإناءخارجوليتنفس،الشرب

."5("الشرابفيالنفخعننهى":ابرو!رالتبيأنل!هسعيدأبيو!ديث)4("ثلا!هاالشراب

.)6("فيهينفخأوالإناءفييتنقسأننهى":ير!االتبيأنعبايرلرنجاابنولحديث

بحسب،بطنهمنشزاوعاءآدمئيملاما":ا!و-طالرسوللقولالمفرطالشيعيتجنبأن-7

.)7("لتفسهوثلث،لشرابهوثلث،لطعامهفثلثيفعللمفإن،صلبهيفمنلقيماتآدمابن

هويكونوان،يمنفالايمنالايديرهثم،الجالسيناكبرالشرابأوالطعاميناولان-!

منبالاكبرابداأي"كبركبر":والسلامالصلاةعليهالرسوللقولشرباالقوماخر

علىالأشياغالشرابيناولأنفيعباسابنوالسلامالصلاةعليهولاستئذانه،الجالسين

علىدالفاستئذانه)8(-يسارهعلىالكباروالاشياخيمينهعلى)كاعئاسابنكانإذ-يساره

.)؟(((فالأيمنالايمن":والسلامالصلاةعليهولقوله.اليمينعلىالجالشبالشرابالاحقأن

شربا.يعني"اخرهمالقومساقي":وقوله

وأ،سنلكبربالتنقديممنهأولىهومنالمجلسوفي،الشرابأوالطعامبتناوليبدألاأن-9

بعضهم:قال.المذمومالجشعلوصفصاحبهمعرصق،بالادابمخلذلكلان؛فضلزيادة

اعجلالقومأجشعإذ،باعجلهماكنلمالزادإلىالايديمدتوان

ياكلانعليهبل،عليهويلج،كل:لهيقولانإلىمضيفهأورفيقهيحوجلاأن-01

الاطعمة.(52)داودابوورواه.(7/601"البخاريرواه1()

الأشربة.كتاب(135"مسلمرواه"3(.الأشربةكتاب(136)مسلمرواه)2(

وصححه.(1887"الترمذيرواه)3(.(3/211.251)احمدالإمامرواه)4(

.(3728)داودابوورواه.وصححه(1888)الترمذيرواه)6(

وحسنه.331(/4"المستدركفيالحاكمورواه.9334()ماجهابنرواه)7(

.(127"الاشربةكتابومسلم(12)المظالمكتابالبخاريصحيح)8(

الاشربة.كتاب(124)مسلمورواه.(143)،(3/144)البخاريرواه)أ،(



والشربالاكلاداب!201

وألرفيقهإحراجذلكفيإذ،للحياءتكلفأوحياءغيرمنالطعاممنكقايتهأدبفي

.حراموالرياء،رياءنوعفيهكما،مضيفه

الطعامكاناذاسيماولا،منهاكثرياكلأنيحاولفلاالاكلفيبرفيقهيرفقأن-11

.غيرهلحقاكلايكونذلكفيلانه؟قليلا

يغضأنعليهبل،منهفيستحونيرافبهملاوأن،الاكلأثناءالزففاءإلىينظرلاأن-12

بغضلهيسئبقدكما،يؤذيهمذلكإذإليهميتطلعلاوان،حولهالاكلةعنبصره

لذلك.فياثم،احدهم

منهارأسهيدنيولا،القصعةفييدهينفضفلاعادةالناسيستقذرهمايفعللاأن-13

لاالخبزمنشيئابأسنانهاخذإذاكما،فيهافيقعشيءفمهمنيسقطلئلأوالتناولالاكلعند

ذا،والاوساخالقاذوراتعلىالدالهبالالفاظيتكلملاانعليهكما،القصعةفيباقيهيغمس

محرمة.المسلموأذية،الوفقاءاحدبذلكتاذىرجما

والمداعبةالانبساطعلىقائماالإخوانومع،إيثارهعلىقائماالققيرمعأكلهيكونأن-14

والاحترامالادبعلىوالهيئاتالرتبذويومع،المرحة

وهيم:،الأكلبعدماأدابئ-ج

فييقعلاوحتىوالسلامالصلاةعليهاللهبرسولاقتداء؟الشبعقبلالاكلعنيمسك-1

للفطنة.المذهبةوالبطنة،المهلكيماالتخمة

وأحسن.أولىوغسلها،يغسلهاأويمسحهاثميدهيلعقأن-2

منلانه؟ذلكفيالترغيبمنوردلما؛الاكلأثناءطعامهمنتساقطمايلتقطأن-3

للنعمة.الشكرباب

،الإخوانويخاطبتعالىاللهيذكربهإذ،لفمهتطييباويتمضمضاسنانهيخللأن-4

.الأسنانسلامةعلىتبقيقدالقمنظاقةأنكما

فيمالناباركاللهم:لبناشربإذايقولوأن،شربهأوأكلهعقبتعالىاللهيحمدأن-5

،الابرارطعامكموأكل،الصائمونعندكمأفطر:قالقومعندأفطروإن،منهوزدنارزقتنا

فقد،وارحمهملهمواغفر،رزقتهمفيمالهمباركاللهم:قالوإن.الملائكةعليكموصلت

كثير.بخيرودعا.السنةأصاب

،لا"!ي
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الضيافةآدابفي:العاشرالفصل

عليهالرسولقولوذلك؛المطلوبقدرهويقدره،الضيفإكرامبواجايؤمنالمسلم

يؤمنكانمن":وقوله)1("ضيفهفليكرمالاخرواليومباللهيؤمنكانمن":والسلامالصلاة

والضيافة،وليلتهيومه":قال؟جائزتهوما:قالوا."جائزتهضيفهفليكرمالاخرواليومبالله

الضياقةشأنفييلتزمالمسلمكانولهذا)2("صدقةفهوذلكوراءكانفما،اتامثلاثة

التالية:بالاداب

وهي:اليهاالذعوةن-ا

إلاتصاجبلا":ا!التبيلقول؛والقجرةالقساقدونالاتقياءلضيافتهيدعوان-1

.)3("تقيالاطعامكجملولا،مؤمنا

شر":والسلامالضلاقةعليهالرسوللقول؛الققراءدونالاغنياءبضيافتهيخمقلاان-2

.)4("الققراءدونالاغنياءإليهايدعىالوليمةطعامالطعام

الصلاةعليهالتبيبسنةالاستنانيقصدبل،والمباهاةالتفاخربضيافتهيقصدلاأن-3

بهاينويكما،الضيفانبابييلقبكانوالذيا!ل!كإبراهيمقبلهمنوالانبياءوالسلام

.الإخوانقلوبفيوالبهجةالغبطةواشاعة،المؤمنينعلىالسرورادخال

الإخوانبيعضيتأذىآنهاو،الحضورعليهيشقانهيعلممنإليهايدعولاان-4

المحرمة.المؤمنلأذيةتجنباالحاضرين

وهي:،اجابتهاأدابن-ب

بدنهاودينهقيضررايخشىكأن،عذرمنإلاععهايتاخرولاالدعوةيجيبان-1

كراعإلىدعيتلو":وقوله.)5("فليجبدعيمن":والسلامالصلاةعليهالرسوللقول

.)6("لقبلتذراغاليئاهدىولو،لاجبتشاة

.الإيمانكتاب(74.75)مسلمورواه.(8/13.93)البخاريرواه)1(

.(2/89)الدارميورواه.(8/13.93)الخاريرواه)2(

.(4/128)المستدركفيالحاكمورواه.(2/301)الدارميرواه)3(

.(3742)داودأبوورواه.النكاحكتاب(801.901)مسلمرواه)4(

.(927/)2احعدالامامورواه.الأطعمةكتاب(1)داودأبورواه)5(

.(7/32)،(م!3/1)الخاريصحيح)6(
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كما،لخاطرهكسراالققيرإجابةعدمفيلان؛والغنئيالققيربينالاجابةفي!زلاان2-

بنالحسنانالققراءدعوةإجطبئفييروىومما،ممقوتوالكبر،التكبرمننوعاذلكفيان

ياالغداءإلىهلم:لهفقالوا،يأكلونوهمالارضعلىكسرانشرواوقدبمساكينجمأممعلي

وأكلبغلتهعلىمنونزل،المتكبرينيحبلااللهإن!نعم:فقال!ايرهـ-!اللهرسولبنتابن

معهم.

أجابدعوتانإليهوجهتوإن،وقريبهاالمسافةبعيدبينالاجابهفييفرقلاأن-3

للاخر.واعتذر،منهماالسابقة

إدخاللان؛أفطرجملهيسمصاحبهكانفلن،يحضربلصو!4ابرلمنوراخرلاان4-

:والسلامالضلاةعليهالرسولقولبخيرلهمدعاوإلا،القربمنالمؤمنقلبعلىالسرور

)1("قليطعممفطراكانوإن-يدع-فليصلصائماكانفإنفليجبأحدكمدعي"اذا

.)2("؟اصائئمإني:وتقولاخوكلكتكلف":والسلامالصلاةعليهوقوله

لكلوإنما،بالتياتالأعمالإنما":لخبرعليهليثابالمسلماخيهاكرامبإجابتهينويأن-5

المؤمن.عليهايؤجزطاعةالمباحينقلبالضالحةبالنيةإذ،)3("نوىماامرىء

وهي:حضورهاآدابفي-ج

لماالاستعدادقبلفيفاجئهمالمجيءيعجللاوأن،فيقلقهمعليهمالانتظاريطيللاأن-1

أذيتهم.منذلكفي

المحلصاحبإليهأشاروإذا،المجلسقييتواضعبلالمجلسيتصدرفلادخلاذا2-

يفارقه.ولاقيهجلس؛مكانقيبالجلوس

بإكرامه:الشارعأمروقد،لهإكراماتعجيلهفيلان؛للضيفالطعامبتقديميعبلأن3-

)4(.((ضيفهفليكرمالآخرواليومباللهيؤمنكان"من

الاكل.منالجميعفراغويتم،عنهالايديترقعأنقبلالطعامرفعالىيبادرلاأن4-

،ومراءاةتصنعوالريادة،المروءةفينقصالتقليلاذ،الكفايهقدرلضيفهيقدمأن-5

.مذمومالامرينوكلا

.النكاح(كتاب)601مسلم)1(رواه

و/465(.الرايةنصبانظر3920صالطبالسيومسند،237صالدارقطني)2(صنن

تخريجه.شق)4(.تخريجهشق)6(



السفرآدابفي
501

الإقامةفيمضيفهعليهيلحانإلاائامثلاثةعلىيزيدنفلااحدعلىضيفانزلاذا-6

لانصرافه.استأذنانصرفوإذا،أمحر

ولانه؛ذلكالصالحالسلفلعمل،المنزلخارجالىمعهبالخروجالضيفيشيعأن-7

شرعا.بهالمامورالضيفاكرامتحتداخل

حسنمنذلكلان؛ماتقصيرحقهفيجرىوإن،النفسطيبالضيقطينصرفأن-8

القائم.الصائمدرجةالعبدبهيدركالذيالخلق

والزيادة،للضيفوالثالث،لاهلهوثانيها،لهأحدها:فرثنثلاثةللمسلميكونأن-9

للضيف،وفرايق،للمرأةوفرايق،للزجلفراثر":ا!و!الرسوللقولعنهامنهيالثلاثةعلى

.)1("للشيطانوالرابع

كلحم!كأ6

السفرآدابفي:عشرالحاديالفصل

والعمرةالحجإذ؟عنهاتنفكلاالتيوضرورئاتهاحياتهلوازممنالسفرانيرىالمسلم

لابد-وواجبفريضيمابينماكلهاوهي-الاخوانوزيارة،والتجارة،العلموطلب،لغزوو1

تنكر،لاعنايةوادابهوأحكامهبالسقرالشارععنايةكانتهناومن،وسقررحلةمنلها

وتطبيقها.تنقيذهاعلىويعمل،يتعلمهاأنالصالحالمسلمعلىوكان

فهي:الأحطماما

ويبدا،ثلا*لايصليهافإنهلمغرب1إلافقطكعتينكعتينفيصليهاالزباعيةالصلاةقصر-1

فيفاكثرأياماربعةاقامةينويانإلا،إليهيعودأنإلىيسكنهائذيالبلدمغادرتهمنالقصر

إلىعائداخرجإذاحتى،يقصرولايتمالحالهذهفيفإنه،فيهنزلاواليهسافرالذيالبلد

فىضرئغافىأ<:تعالىلقولهوذلك؟بلدهالىيصلانالىفيقصرالتقصيرالىرجعبلده

معخرجنا:أنسولقول.[ا51:الئساء]<الضلؤةمننقصرواانجناخعليهزفلئسالأرض

.)2(المدينةإلىرجعناحتىركعتينكعتينالزباعيةيصليفكانمكةإلىالمدينةمناتن!رالرسول

ثلاقثةعمهاص!ق!ابخبلناجعل":ل!3عهعليقولبلياليهنايامثلاثةا!نىلىاهـعجواز-2

.(3/324)احمدالإمامورواه.4142()داودابورواه)1(

وصححه.(546)والترمذي(1438)النسائيرواه)2(
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)1(.الخقينعلىالمسجفييعني"للمقيموليلةويوما،للمسافرولياليهنأيام

>وان:تعالىلقوله؟ثمنهعليهغلاأو،طلبهعليهشقأوالماءفقدإن،المجممإباحة3-

فتيتمواماءتجدوافلخالنسالمسغاؤالغايلئنئنكمأحرخااوسفرعلىاؤئ!ئكنغ

.43[:الئسانء<]وأئديكغبوصهكخفامسواطيباصعيدا

سفرغىأوئىلصامنكمكاتفمن>:تعالىلقوله؟الصومفيالقطررخصة4-

.184[:البقرة<]اخراثاممنفعرن

ظ!!لراللهرسولإنانيغ:عمرابنلقول؟اتجهتحيثماالدابةعلىالنافلةصلاةجواز5-

)2(.ناقتهبهتولمجهت(حيث)الناقلةسبحتهيصليكان

الظهرفيصلي،السيربهجدإنتقديمجمعالعشاءينأو،الظهرينبينالجمعجواز6-

الناهريؤخربأنتأخيرجمعأو،المغربوقتفيوالعشاءوالمغرب،الظهروقتفيوالعصر

"خرجنا:د!ططمعاذلفولمعاويصليهماالعشاءإلىوالمغرب،معاويصليهماالعصراولالى

والعشاءوالمغربجميعاوالعصرالظهريصليفكانتبوكغزوةفياظداللهرسولمع

")3(.جميعا

فهي:الآدابواما

.الهلاكمطنةالشقرإذ،أصحابهاإلىوالودائعلمالمظانيردأن-1

ووالد.وولدزوجةمننققتهعليهتجبمننققةيترلثوأن،الحلالمنزادهيعذأن2-

اللهأستودع:يودعهملمنللدعاءبهذايدعووأن،وأصدقاءهوإخوانهأهلهيودعأن-3

ذنبك،وغقر،التقوىاللهزودك:المودعونلهويقول،أعمالكموخواتيموأمانتكمدينكم

اللهان:قالالحكيملقمانإن":اير!الرسوللقول؛توجهتحيثالخيرإلىوولمج!

وأمانتك،دينكاللهأستودع":يشيعهلمنيقولوكان.)4("حقظهشيئااستودعإذاتعالى

.)5("عملكوخواتيم

ذإ،معهللسقريصلحونممناختيارهمبعدأربعةأوثلاثةرفقةفيسفرهإلىيخرجأن-4

الرسوللقول؛الرجالأخلاقعنيسقرلائهسقراسميوقد،الزجالمخبر:قيلكماالسقر

.الطهارةكتاب()85مسلمرواه)1(

.(594/)1مسلمصحيح)3(

.(136"7.25.38/)2أحمدالإمامرواه)5(

المسافرين.صلاةكتاب()4مسلمرواه)2(

.(87/)2أحمدالإمامرواه)4(
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وقوله:.)1("ركبوالثلاثة،شيطانانوالراكبانشيطانالراكب":والسلامالصلاةعليه

.)2(((وحدهبليلراكبسارماأعلمماالوحدةفيماالناسيعلملرن"

عليهالرسوللقول؛بمشورتهمقيادتهميتولىمنهمأحداالمسافرونالركبيؤمرأن-5

.)3("أحدهمفليأمرواسقرفيثلاثةخرجإذا":والسلامالصلاة

ذلكفيوالسلامالصلاةعليهالزسوللترغيب"الاستخار؟صلاةسفرهقبليصليأن-6

.)4(الأمورلمأجميعوفيالكريمالقرانمنالسورةيعلمهمكماإياهايعلمهمكانإنهحتى

اللهم،باللهإلافوةولاحولولا،اللهعلىتوكلت،اللهبسم":المنزلمغادرتهعنديقول-أن7

فإذا)5("علييجهلاواجهلأو،اظلمأواظلماو،4ازاوازلاو،اضلاواضلانبكاعوذاني

العظيم،العليباللهإلاقوةولاحولولا،اللهعلىتوكلت،أكبرواللهوباللهاللهبسم":قالركب

ربناإلىوإنا،مقرنينلهكناوما،هذالناسخرالذيسبحان،يكنلميشألموما،كاناللهشاءما

سقرناعليناهوناللهم،ترضىماالعملومن،والتقوىالبرهذاسقرنافيأسألكإنياللهم،لمنقلبون

بكأعوذإنياللهم.والمالالاهلفيوالخليقة،السقرفيالصاحبأنتاللهم.بعدهعناواطو،هذا

.)6("والولدوالاهلالمالفيالمنطروسوء،المنقلبوخيبة،المنظروكابةالسقروعثاءمن

باركاللهم":والسلامالصلاةعليهالرسوللقول؛النهارأولالخميسيوميخرجأن-8

الخميس.يومسقرهإلىيخرجكانأنةا!و!عنهجاءولما)7("بكورهافيلامتي

رسوليا:قالرجلاإن:هريرةأبيلقول(عالمكان)شرفكلعلىيكبرأن-9

.)8("شرفكلعلىاضكبيروا،اللهابتقوىعليك":قالفاوصنيأسافرأنأريدإئي!الله

لقولداشرورهممنبكونعوذنحورهمفينجعللثإنااللهم":قالناساخافإذا-01

ذلك.والسلامالصلاننعليهالرسول

السقرفيالدعاءاذ؛والاخرةالدنياخيرمنويسألسقرهفيتعالىاللهيدعوأن-11

فيهن:شكلامستجاباتدعواتثلاث":والسلامالصلاةعليهالرسوللقول؛مستجاب

.)9("ولدهعلىالوالدودعوة،المسافرودعوة،المظلومدعوة

.75(/4)البخاريرواه)2(.(1674)الترمذيورواه.7026()داودأبررواه)1(

.(1يه/9)البخاريرواه)4(.8026()داودابورواه)3(

.(9925)داودابورواه)6(.صحيح.بإسناد4905()داودابررواه)5(

.2236()ماجهوابن.6026()داودابرورواه.(1212)الترمذيرواه)7(

حسن.باسناد(5091)الترمذيرواه)9(.حسنبايشاد3445()الترمذيرواه)8(
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،أرضيا:قالالليلأقبلوإذا،خلقماشرمنالتاماتاللهبكلماتأعوذ:لقامنزلانزلإذا-12

واعو!،لجثيدبماوشر،فيكخلقماوشر،فيكماوشوشركمنباللهاعوذإني،اللهورجمكر!ما

.)1("ولدوماوالدومن،البلدساكنيومن،وعقربحيةومن،وأسودأسدشرمنبالله

جللتوالروحالملائكةرب،القاوسالملكسبحان:قالوحشةخافإذا-13

.والجبروتبالعزةالسموات

وجعلذراعهنصب-الليلاخرنامأي-اعرسوإن،ذراعهافترشالفبلأولنامإذا-14

وقتها.فيالصبحصلاةفتفوتهنومهيستثقللاحتىكفهفيراسه

حلالا،رزقافيهاوارزقنا،قرارابهالنااجعلاللهم":قالمدينةعلىأشرفإذا-15

ذإ)2("فيهاماوشرشوهامنبكواعوذ،فيهاماوخيرالمدينةهذهخيرمنلكاساانياللهم

ذلك.يقول!اكل!التبيكان

عليهلقوله؟سفرهمنحاجتهقضىهوإذاوبلادهأهلهإلىوالزجوعالاوبةيعجلأن-16

قضىفإذا،ونومهوشرابهطعامهأحدكميمنعالعذابمنقطعةالشفز)":والسلامالصلاة

.)6("أهلهإلىفليعبلسفرهمن-حاجته-نهمتهاحدكم

ويكرر)4("حامدونلربناعابدونتائبونآلمون":وقالثلاثاكبرراجعانقفلإذا-17

ذلك.علهاصزيولقعله،ذلك

عليهمبمقدمهيقاجئهملاحتىيبشرهممنإليهمييعثوأن،لبلاأهلهيطرقلاأن-18

اظ!.العبيهديمنهذاكانفقد

لا)":ص!يهندالرسوللقول؛لهامحرمذيمعإلاوليلةيومسفرالمرأةتسافرلاأن-91

.)5("عليهامحرمذيمعإلاوليلةيوممسيرةتسالزالاخرواليومباللهتؤمنلامرأةيحل

اللباسآدابفي:ع!ثرالثانيالفصل

م!جدكلعدزينيئخذواادمنبنى>:قولهفيبهتعالىاللهأمرقداللباسأنيرىالمسلم

.(001/)2الحاكمورواه.(132/)2أحمدالإمامورواه.الجهاد()82داودابورواه)1(

.()951السنيلابنوالليلةاليوموعمل،()38157العمالكنزفيورد)2(

.()2882ماجهابنورواه.الامارةكتاب()917مسلمورواه.(71/)4،(3/01)البخاريرواه)3(

الحج.كتاب()428مسلمورواه.(96/)4،(3/9)البخاريرواه)4(

الحج.كتاب()74مسلمورواه.(54/)2البخاريرواه)5(
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يمنى>:قولهفيبهوامق.31[:الأعراف<]المئ!رفينمجمتلاإن!تسرلؤأولاواشربواو!لوا

وفي.[26:الاعراف]<خىذلكالنقوىولاسوريعثماتكمسؤء1يؤرىلباس!اعليئأنزلناقدءادم

وفي.81[:النحل<]بأس!متقيكموسربيلالصزتقيمسربيللكم>وجعل:قوله

.08]:الانبياء<]ش!ونانتمفهلباسكئممنلمخصنكملبملبولميصشة>وعاته:قوله

ولاإسرافغيرفيوتصدقواوالبسواواشربواكلوا":قولهفيبهأمرقداعايطرسولهوان

،يكرهوما،لبسهيستحبوما،يجوزلاوما،منهيجوزمااير-!بينفدكما)1(."مخيلة

التالية:بالاداببىسهفييلتزمأنالمسلمعلىكانفلهذا

الرسوللقول؛غيرهمااوعمام!اوثوبفيكانسواء،مطلفاالحريريلبسلاان-1

أخذوقدوقوله.)2("الاخرةفييلبسهلمالدنيافيلبسهمنفإنه،الحريرتلبسوا"لا:ا!

.)3("امتيذكورعلىحرامهذينإن":شمالهفيفجعلهوذهبا،يمينهفيفجعلهحريرا

.)4("لنسائهمواحل،امتيدكورعلىوالذهبالحريرلباسحرم":وقوله

اءدتط:الرسوللقولكعبيهيتجاوزانإلىرداءهأوبرنسهاو،سروالهاو،ثوبهيطيللاأن2-

منهاجرمنوالعمامةوالقميصالإزارفيالإسبال":وقوله"النارفيالإزارمنالكعبيناسفلما"

.)6("خيلاءثوبهجرمنالىاللهينظرلا)":وقوله.)5("القيامةيومإليهينظزلمخيلاءشيئا

ا!:الرسوللقولجمائزالونكللباسيرىوان،غيرهعلىالأبيضلباسيؤثرأن3

!ه:عازببنالبراءولقول.)7("موتاكمفيهاكفنوا،واطيباطهرف!!االبياضالبسوا"

قطشيئارايتماحمراءحلةفيرأيتهولقد،مربوعاوالشلامالصلاةعليهاللهرمول"كان

.السوذاءبالعمامةواعتم،الأخضرالثوبلبسانهمناعالطعنهصحولما.)8("صهاحسن

فتسترراسهاعلىخمارهانسيلوأن،قدميهايسترانإلىلباسهاالمسلمةتطبلان4-

الموشفينودنمماولناتكلأزوضكقلاانبئي!ئها>:تعالىلقوله؛وصدرها؛ونحرهاعنقها

ولاجوبهنفىبخمرهنوليصرتن>:تعالىوقوله.95]:الاحزاب<]بخبيبهنمنعلتهنيذنر

اللهيرحم":رضروغتهاعائشةولقول]31:النور]<ءابآبهفأؤلبعولتهنإلازي!هنيإيهت

مرطهناكتنشققن<جوبهنفىبخمرهنوليصربن>:اللهانزللماالأولالمهاجراتنساء

.(162/)7البخاريرواه)1(

.()5704داودابورواه)3(

.602(/8)والنسائط49!()داودأبورواه)5(

.()0281الترمذيرواه)7(

.اللباسكتاب()2مسلمرواه)2(

.()0172الترمذيرواه)4(

.اللباسكتاب()9مسلمورواه.(162/)7البخاريرواه)6(

.(791/)7،(268/)4البخاريرواه)8(
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ودنسلىوبخانكلأزؤجكقلالنبئلأيها>:نزلتلما":رصزغنهاسلمةامولقول.)1("بهافاختمرن

منالغربانروْوسهنعلىكأنالانصارنساءخرج،<بخبيبهنمنعلتهنبدنينالمؤفين

)2(."الاكسية

والحرير:الذهبفيوالسلامالصلاةعليهالزسوللقول؛الذهببخاتميتختملاأن-5

وأحلا!يذكورعلىوالذهبالحريرلباسحرم":وقوله"امتيذكورعلىحرائمهذين"إن

أحدكميعمد":وقالفطرحهفنزعهرجليدفيذهبمنخاتمارأىوقدوقوله"لنسائهم

خاتمكخذ:ظا!اللهرسولذهببعدماللرجلفقيل."يدهفيفيجعلهانارمنجمرةإلى

.)3(رو!رااللهرسولطرحهوقدأبدااخذهلاواللهلا،:فقال،بهانتفع

بهيطبعطابعاويتخذهاسمهفصهفيينقثرأوالقضةبخاتميتختمأنللمسلمبأسلا-6

نقشه:فضةمنخاتما؟إظروالنبيلاتخاذ"وغيرهاالصكوكبهويوقع،وكتاباتهرسائله

خاتمكان":!هأنسلقول."اليسرىيدهمنالخنصرفييجعلهوكان"اللهرسولمحمد"

.)4("اليسرىيدهمنالخنصرالىواشار-هذهفيوالسلامالصلاةعليهالنبي

ليديهمنهمخرخايتركولا،جسمهعلىالثوبيلفأنوهيالصماءيشتمللاأن-7

الصلاةعليهلقولهواحدةنعلفييمشيلاوأن،ذلكعنوالسلامالصلاةعليهالنبيلنهي

.)5("جميعالينعلهماأو،ليحقهماواحدةنعلفيأحدكميمش"لا:والسلام

ذلكظا!الرسوللتحريمالزجللبسةالمسلمةولا،المسلمةلبسةالمسلميلبسلاأن-8

الرجلاللهلعن)":وقوله.)6(((النساءمنوالمترجلاتالرجالمنامخنثيناللهلعن":بقوله

،بالنساءالرجالمنالمتشمهينلعنكما،الزجللبسةتلبسوالمرأة،المرأةلبسةيلبس

.)7("بالرجالالنساءمنوالمتشبهات

فليبدأأحدكمانتعلإذا)):!اظقىلقولهبالشمالبدأنزعوإذا،باليمينبدأانتعلإذا-9

.)8("تنزعوآخرهما،تنعلاولهمااليمنىلتكون،بالشمالفليبدأنزعوإذاباليمنى

يحباع!لحصاللهرسولكان":رصىيخهاعائشةلقولبمباليمينثوبهلبسفييبدأأن-01

.)9("وطهوره،وترجله،تنعلهفيكلهشانهفيالتيمن

.اللباسكتاب(52)مسلمرواه)3(.(1041)ددلوأبورواه)2(.(2041)داودابورواه)1(

.(8/212)البخاريرواه)6(.اللباسكتاب(91)مسلمرواه)5(.اللباسكتاب()16مسلمرواه)4(

.(2/325)احمدالإمامورواه.(8904)داودابورواه)7(

.الطهارةكتاب(91)مسلمرواه)9(.اللباسكتاب()67مسلمرواه)8(
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الحمدلكاللهم":جديدملبوسأيأوعمامةأو،جديداثوئالبسإذايقولأن-11

صعله"ماوشر،شرهمنبكواعوذ،لهصنعماوخير،خيرهاسألك،كسوتنيهانت

.)1(ا!عنهذلكلورود

بذ!كاير-!لدعاف؛واخلقادل:لهيقولجديدالبسراهإذاالمسلملاخيهيدعوأن-12

.)2(جديدالبستثاخألدلأم

الفطرةخصالآدابفى:عثصرالثالثالفصل

وبحسبهمايعيشضوئهمافعلىا!و!نبئهوسنةر"نهكتاببتعاليميتقيدمسلفابوصفهالمسلم

ادلهقضىإذامؤفةولالمؤمنكانوما>:تعالىاللهلقولوذلك؛شؤونهجميعفييتكيف

الرسولءاننكمومآ>:تعالىوقوله.[36:الاحزاب]<أمرهثممنالخيرةلهميكونأنامرا!رسوله-

حتىاحدكميؤمنلا":ا!الزسولولقول.[7:الحشر]<فاننهواعنهنهييومافخذوه

.)4("ردفهوامرناعليهليسعملاعملمن":وقوله.)3("بهجئتلماتبعاهواهيكون

منخمس":فولهفياير!عنهالثابتةالقطرةخصالفيالاتيةبالادابالمسلميلتزمفلهذا

.)5("الأظافروتقليم،ايإبطونتف،الشاربوقص،والختان،الاستحداد:القطرة

-:هيالآدابوهذه

.بالنورةبإزالتهابأسولا،ونحوهكسكرحادبشيءالعانةحلقوهو:الاستحداد-1

سابعيومذلكيكونأنويستحب،الذكررأستغطيالتيالجلدةقطحوهو:الختان-2

تعالىاللهرضيوىليالزهراءفا!ةابنيوالحسينالحسنمنكلاا!و!صالتبيختناذ؛الولادة

فيإبراهيماللهنبتياختتناذ؛البلوغقبلماإلىيتأخرانبأسولا،الولادةسابعيومعنهم

له:يقولرجليدهعلىأسلماذاكانأنه:والشلامالصلاةعليهعنهرويوقد،الثمانينسن

."واختتنالكفرشعرعنكألق"

حتىفيوفرهااللحيةواما.شفتهعلىيتدلىالذيشاربهالمسلمفيجز:الشاربقص-3

.اللباسكتاب22()البخاريرواه)2(.وحسنه(1767)الترمذيورواه.اللباس(01)داودابورواه)1(

المصابيحمثكاةوانظر.الحجةكتابفيرويناهصحيححسنحديث:فيهوقالالأربعينكتابهفيالنوويالإمامذكره)3(

.)167(برقم95(/1)

.14(/)1والنسائي)756ءالترمذيرواه)5(.الاتضيةكتاب)18(ومسلم19(/)3البخاريرواه)4(
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.)1("المجوسخالفوا،اللحىوأرخواالشواربجزوا":السخلاالرسوللقولوترويهوجههتملأ

فيحرموكثروهاوفروهابمعنى)2("اللحىوأعفواالشوارباحفواالمشركينخالقوا":وقوله

نهى":عمررور!ابنلقول،البعفوتركالرأسبعضحلقوهوالقزعويتجنب،حلقهابهذا

.)3("القزععناعحطاللهرسول

بمرأبيبوالدجيءلماوالسلامالصلاةعليهالزسوللفولبالشوادلحيتهصبغيتجنبكما

بشيءفليغيرنهنسائهبعضإلىبهاذهبوا":بياضاثغامةرأسهوكأنمكةفتحيومالصايق

بهما.الخضابفيستحسنوالكتمبالحناءالصبغأما)4("السوادوجنبوه

الصلاةعليهالرسوللقول،والتسريحبالدهنأكرمهيحلقهولمرأسهشعرالمسلموفروإن

.)5("فليكرمهشعرلهكانمن":والسلام

بالنورةطلاهأو،حلقهنتفهعلىيقدزلموان،ابطيهشعرالمسلمفينتف:الإبطنتف-4

.ليزولونحوها

ثماليسرىثماليمنىباليدبيدأأنلهويستحب،أظافرهالمسلمفيقلم:الاظافرتقليم-5

ذلك.فيباليمينالبدءيحبوالسلامالصلاةعليهاللهرسولكانإذ؛فاليسرىاليمنىالرجل

أجربذلكلهليحصلومتابعتهوالسلامالصلاةعليهاللهبرسولالاقتداءبنيههذاكلالمسلميفعل

.نوىماامرئولكل،بالنياتالأعمالإذ؛بسنتهوالاستنانوالسلامالصلاةعليهالرسولمتابعة

الذومآدابفي:عثصرالزابعالنر

زخمه-ومن<:تعالىقولهفيعبادهعلىبهااللهامتنالتيالنعممنالنوميرىالمسلم

وفي.[73:]ا!ص<لشكرونولعفكزفضلا-منولئتئغوافيهلتسئكنؤاوالئهارالللكرجعل

التهارحركةبعدبالليلساعابالعبدسكونإذ؛[و:الئبأ]<سبا!انؤم!وجعلا<:قوله

أجلها،مناللهخلقهالتيوظائفهليؤديونشاطهنمائهوبقاءالجسمحياةعلىيساعدمماالدائبة

التالية:الادابنومهفييراعيأنالمسلممنيستلزمالنعمةهذهفشكر

وأضينيمحادثةأو،عليمكمذاكرةلضرورةإلاالعشاءصلاةبعدنومهيؤخرلاأن-1

.3624()ماجهابنرواه)2(.الطهارهكتاب55()مسلمرواه)1(

صحيح.باصناد4163()ابوداودرواه)4(.الطهارةكتاب(16)مسلمرواه)3(

.93(.2/4)احمدالامامورواه.3941()داودأبورواه)5(
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العشاءصلاةقبلالنوميكرهكانوالسلامالضلاةعليهالنبحأنبرزةأبوروىلما؛أهلمؤانسة

.)1(بعدهاوالحديث

بنللبراءوالسلامالضلاةعليهالرسوللقول؛وضوءعلىإلايناملاانفييجتهدان-2

.)2("للفلاةوضوءكفتوضأمضجعكاتيتإذا":ل!جمهعازب

الأيسرشقهإلىيتحولانباسولا،يميعهويتوسد،يمنالأشقهعلىابتداءينامأن-3

ثم،للصلاةوضوءكفتوضامضجعكاتيتإذا":للبراءصتنبهشذالرشوللقول؟بعدفيما

.)3("يمينكفتوسدطاهروأنتفراشكإلىأويتإذا":وقوله."الايمنشقكعلىاضطجع

والسلامالصلاةعليهالتبيأنوردلما؛نهاراولاليلانومهأثناءبطنهعلىيضطجعلا-4

.)4("وجلعزاللهيحبهالاضجعةإنها":وقال."الناراهلضجعةإنها":قال

ومنها:،الواردةبالاذكاريأتيأن-5

اللهإلاإلهلا:يقولثم،وثلاثينثلاثا،أكبرواللهللهوالحمداللهسبحان:يقولأن:اولا

عليهالرسوللقول؛قديرشيءكلعلىوهو،الحمدولهالملكله،لهشريكلاوحده

اد!ماألا":البيتفييساعد!ماخمادماابر!منهطباوقدبرع!وفاطمةلعليوالسلامالصلاة

وثلاثين،ثلاثاواحمدا،وثلاثينثلاثافسيحامضجعكماأخذتماإذا؟سألتمامماخيرعلى

.)5("خادممنلدماخيرفهو،وثلاثينأربغاوكبرا

سورةوخاتمةالكرسحواية،<المفلون>إلىالبقرةسورةوأولالقاتحةيقرأأن:ثانيا

ذلك.فيالترغيبمنوردلماالسورةاخرإلى<...السضواتفىمائئه<:البقرة

وضعتاللهمباسمك":اير!رالتبحعنالواردالدعاءهذايقولهمااخريجعلان:ثالثا

بهتحفظبمافاحفظهاارسلتهاوإنلهافاغفرنفسيامسكتإناللهم،ارفعهوباسمكجنبي

ظهريوألجأت،إليكأمريوفوضت،إليكنقسيأسلمتإنياللهم،عبادكمنالصالحين

ماليفاغقرأرسلتالذيوبنبيك،أنزلتالذيبكتابكامنت،إليكوأتوبأستفقرك،إليك7

المؤخر،وأنتالمقدمأنت،منحبهأعلمأنتوما،أعلنتوماأسررتوما،أخرتوماقدمت

.)6("عبادكتبعثيومعذابكقنيرب،أنتإلاالهلا

.4605()داودابوورواه.71(/1)البخاريرواه)2(.(168)الترمذيورواه.(1/914)البخاريرواه)1(

.271(/4)المستدركفيالحاكمرواه)4(.5(كو7)داودابورواه)3(

.84(/7)،(4/201)البخاريرواه)5(

.592(.2/283)أحمدالامامورواه.5933(.4933)الترمذيورواه،71(/1)البخاركيارواه)6(
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ولهالملكله،لهشريكلاوحدهاللهإلاالهلا":نومهأثناءاستيقظإذايقولان:رابعا

ولاحولولااكبرواللهاللهالاالهرولاللهوالحمداللهسبحان،قديرشيءكلعلىوهوالحمد

حينففالبالليلتعارمن":ظ!!رلقولهلهيستجابفإنهشاءبماوليدع."باللهإلاقوة

لا:يقولأوْ،صلاتهقبلتوصلىفتوضاقامفإن)]("لهاستجيبدعاثم،إلخ..يستيقظ

قلبيتزغولا،علفازدنياللهم،رحمتكواسألكلذنبياستغفركاللهمسبحانكانتالاإله

.الوهابأنتانلثرحمةلدنلثمنليوهب،هديتنياذبعد

اصبح:هوإذاالاتيةبالاذكاريأتيان-6

أماتنامابعدأحياناالذيللهالحمد:فراشهمنيقومأنوقبلاستيقظإذايقولأن:أولا

.النشورواليه

العشرالايات<..رالازضالتعفؤتظقفىإت>:ويقرأالسماءإلىظرفهيرفعأن:ثانيا

زوجميمونةخالتيعندبتلما":رعاعباسابنلقولللتهجدقامهوإذا،عمرانالخاتمةمن

ثم،بقليلبعدهأوبقلبلقبلهأوالليلنصفحتىوالسلامالصلاةعليهالرسولنام!رءاظ!الرسول

ثم،عمرانالسورةمنالخواتمالاياتالعشرقرأثم،بيدهوجههعنالنوميمسجفجعلاستيقظ

.)2("فصلىقامثم،الوضوءفأحسنمنهافتوضأمعلقةشنإلىقام

عرشلث،حملةوأشهدأشهدانبحمدانأصبحتإنياللهم":مراتأربعيقولأن:ثالثا

لقوله"ورسولكعبدكمحمداوأن،انتإلاإلهلااللهانتانكخلقكوجميع،وملائكتك

قالهاومن،نصفهاللهأعتقمرتينقالهافمن،النارمنربعهاللهأعتقمزةقالهامن":اظي

.)3("النارمناللهأعتقهأربعاقالهافإن،أرباعهثلاثةاللهأعتقثلا"ها

حوللا،اللهعلىتوكلتاللهبسم:خارجاالبابعتبةعلىرجلهوضعإذايقولأن-7

ووقيتكقيت:لهقيلهذاالعبدقالإذا)":والشلامالصلاةعليهلقوله؟باللهإلاقوةولا

.)4("الشيطانعنهوتنحى

أظلمأو،أزلأوأزلأو،أضلأوأضلأنبكأعوذإنياللهم)":قالالعتبةغادرإذا-8

بيتيمناعين!اللهرسولخرجما:سلمةأملقولوذلك."علييجهلأوأجهلأو،أظلمأو

.)5(الحديث"..اضلاواضلأنبكاعوذانياللهم)):وقالالسماءإلىطرفهرفعالاقط

ته!*!ب*أب

.(68/)2البخاريرواه)1(

.(9605)داودابورواه)3(

.الوضوءكتاب(37)البخاريرواه)2(

صحيح.باسناد()4905داودابورواه)5(.3426()وحسنهالترمذيرواه)4(



الأخلاقفي:الثالثالباب

وبيانهالخلقحسنفي:الأولالفصل

وسيئة،حسنةمنالاختياريةالإراديهالافعالعنهاتصدرالتفسفيراسخةهيئةالخلق

هذهربيتمافإذا،فيهاوالنبئةالحسنةالتربيةلتأثيربطبعهاقابلةوهي،وقبيحةوجميلة

حبعلىوروضت،الخئرفيوالرغبة،المعروفوححب،والحقالقضيلةإيثارعلىالهيئة

ودونبسهولةالجميلةالافعالعنهتصدرلهاطبعاذلكوأصبح،القبيحوكراهية،الجميل

تكلفبدونعنهالصادرةالجميلةالافعالتلكونعتت.حسنخلق:فيهقيل؛تكلف

والعدل،والشجاعةوالكرم،والتحملوالصبر،والاناةالحلمكخلقوذلك،الحسنةبالأخلاق

التفسية.والكمالات،الخلقيةالقضائلمنذلكإلىوما،والإحسان

الكامنةالخيرعناصربتنميةيعنولم،بهااللائقالتهذيبتهذبفلمأهملتإذاأنهاكما

وصارت،عندهامكروهاوالجميللهامحبوباالقبيحأصبححتىسيئةتربيةربيتأو،فيها

سعئ،خلق:فيهاقيل؛تكلف!بدونعنهاتصدروالافعالالأقوالمنوالننقائصالرذائل

كالخيانةوذلك،السيئةبالاخلاقعنهاتصدرالتيالذميمةوالأفعالالاقوالتلكوسثيت

إليها.وما،والبذاءوالقحشوالغلظةوالجفاء،والطمعوالجزع،والكذب

نفوسهم،فيوتنميته،المسلمينفيتربيتهإلىودعاالحسنبالخلقالإسلامنوههناومن

بحسننبيهعلىتعالىاللهوأثنى،خلقهبحسنوإسلامه،نفسهبفضائلالعبدإبمانواعتبر

آدغ>:ففالالاخلاقبمحاسنوامره.[4:القدئم]<عظيمظقلعك>وإتك:فقالخلقه

الاخلاقوجعل[34:فصدت]<حميمولم!وكائهعدؤهوبينوبئكالذيفإذااخسنه!بالتى

عرضهاوجنةرثجممنمغفرةاكوصسطرعوا>:ففالالعاليةالجنةبهتنالسبباالقاضلة

والعافينالغي!والظمدوالضحراالشزآءفىينفقونالذين*للمتقينأعذتوالازضالسمؤت

الصلاةعليهقفالبإتمامهااررر!رسولهوبغت.[عمرانال]<ا!بريحتواللهالئاسىعن

فيالاخلاقمحاسنفضلا!رويين.)1("الأخلاقمكارملأتممبعثتانما":والسلام

حسنالبر":وقال.)2(((الخلقحسنمنأثقلالميزانفيشيءمنما":فقالقولماغير

.(6/171)المتقينالسادةاتحاففيالزبيديوذكره.(01/291)الكبرىالسننفيالبيهقيذكره)1(

.(3002)الترمذيرواه)2(
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إليأحبكممنإن":وقال.)2("اخلافاأحسنهمإيماناالمؤمنيناكمل":وقال.)1("الخلق

:فقال؟افضلالاعمالأيعنوسئل)3("أخلاقاأحاسنكماقيامةيوممجلسامنيوأقربكم

:وقال.)4("الخلقوحسناللهتقوى":فقالالجنةيدخلماأكثرعنوسئل."الخلقحسن"

.)5("العبادةلضعيفوانهالمنازلوشرفالاخرةدرجاتعظيمخلقهبحسنليبلغالعبدإن"

الخلق:يربيانفيالسلفآراء

بناللهعبدوقال،الأذىوكف!،الندىوبذل،الوجهبسطالخلقحسن:الحسنقال

،العيالعلىوالتوسعة،الحلالوطلب،المحارماجتناب:خصالثلاثفيالخلقحسن:المبارك

الحلقحسمت:آخروقال.غريبابينهموفيما،قريباالناسمنيكونأنالخلقحسن:آخروقال

وهذا.تعالىاللهغيرهملكيكونلاأنالخلقحسن:آخروفال.المؤمنواحتمالالاذىكف

سابقا.تقدمكمافهو،وحقيقتهذاتهباعتبارتعريفهوأما،جزئياتهبيعضلهتعريفكله

،الصلاحكثير،الاذىقليل،الحياءكثيريكونان:الحسنالخلقذيعلامةفيوفالوا

،وقوزا،وصولابرا،القضولقليل،الرللقليل،العملكثير،الكلامقليل،اللسانصدوق

عجولاولا،مغتاباولانماماولا،سئاباولالعانالا،عفيفاوفيا،حليمارضيا،شكوراصبورا

فيويرضىال!فيويبغضاللهفييحب،هشاشابشاشا،حسوداولابخيلاولا،حقوذاولا

صفاته.بيعضالحسنالخلقلذيتعريفمنهمايضاوهذا.اللهفيويسخط،الله

تلكم!وعوباستيفاء،حدةعلىالخسنالخلقصفاتمنصفةكلانزيةالفصولوفي

صفاته.باعتبارالخسنالخلقذوويتميزويظهر،اجزائهباعتبارالخسنالخلقيتشضالصفات

الأذىواحتمال،الصبرخلقفي:الثانيالفصل

تعالى.اللهذاتفيالأذىواحتمال،الصبر:بهايتحلىالتيالمسلماخلاقمحاسنمن

والتسليم.الرضامنبنوعالمكروهاحتمالاو،تكرهماعلىالتفسحبسفهوالضبرأما

ويحبسها،إلرامابذلكويلزمها،وطاعتهاللهعبادةمنتكرههماعلىنفسهيحبسفالمسلم

والصلة.البركتاب()14مسلمرواه))(

.(025.472.527/)2أحمدالإمامورواه.()4682داودأبورواه)2(

.(4002.)2391الظمانمواردفيالهيثميذكره)4(.()1802الرمذيرواه)3(

جيد.بسند(233/)1الكبيرالمعجمفيالطيرانيأورده)5(
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بطبعها،لذلكتاقتمهمافعلهافيلهاباذنولا،باقترابهالهابسمح!فلااللهمعاصيدون

كما-الجزعإذ؛تسخطولا،تجزعيتركهافلابهانزلإذاالبلاءعلىويحبسها،لهوهشت

الواحدللهمعاتبةالاقدارعلىوالسخط،سخافةالمتوقعوعلى،افةالقائتعلى-الحكماءقال

لاهلهااعدوما،الطاعاتعلىالحسنبالجزاءاللهوعدبذكرمستعينذلككلفيوهو،القهار

من،معصيتهواصحاببغضتهلاهلتعالىوعيدهوبذكر،المثوباتوعظيم،الأجرجزيلمن

وان،عدلتعالىقضاءهوان،جاربةاللهأقدارانويتذكر،العفابوشديد،العذابأليم

.الوزرالجزعومع،الاجرالصبرمعانهغير،جزعامالعبدصبر،نافذحكمه

؛والمجاهدةالرياضةمنبنوعوتنالتكتسبالتيالأخلاقمنالجزعوعدمالصبركانولما

أمر،منفيهوردمابذكرالصبربستلهمفإنه،الصبريرزقهانتعالىاللهإلىافتقارهبعدفالمسلم

واتقوأورابطواوصحابروااضبرواءامنواالذلى>ي!يها:تعالىكقوله،اجرمنعليهوعدوما

.[45:البقرة]<والضلؤصبالضثرواشتعيخوا>:وقوله[002:ع!رانال]<تفلحونلعلكخالله

نإأصابكمآعكواصبز>:وقوله.[127:النحل<]باتلهإلاصبرثوما<واضبر:وقوله

أصبتهماذاالذين*الصخبرفيولبمثر>:تعالىوقوله.]17:لقمان]<الأمورعزممنذلك

ممطروور

هموأؤلتكورخمةربهثممنصلوتعيهم!أؤلسكرجعونايههـائادلهاتاقالوامصيبة

<يعملون!انوامماباحسناجرهوصبرواالذفيولنخريى>:وقوله.[البقرة<]أثمفتدون

ئايختناو!انواصبروالماباضنليهدوتأهعةمخ>وجعلنا:وقوله.69[:]الذحل

.[15:الزص]<حساببغثرأتجرهمالصخبرونيوفيإشا>:وقوله.24[:الشجدة]<يوقنون

يغنهبستغنومناللهبعفهيستعقف"ومن:وقوله)1(."ضياء"الصبر:اير!الزسولوكقول

عجبا":وقوله.)2("الطبرمنواوسعخيراعطاءاحداعطىوما،اللهيصئرهبتصبرومنالله

خيرافكانشكرسراءاصابتهإن،للمؤمنإلالأحدذلكوليسخيرلهكلهامرهإنالمؤمنلأمر

اليهارسلتوقدلابنتهوالسلامالصلاةعليهوقوله.)و("لهخيرافكانصبرضراءاصابتهوإنله

اخذماللهإن:لهاوقل،السلاماقرئها":لرسولهاففالاحتضرقدولدهاإذ،حضورهتطلب

اللهيقول":وقوله.)4("ولتحتمسبفلتصبز،مسمىباجلعندهشيءكل،اعطىماوله

اللهيردمن":وقوله.)5("الجنةمنهماعوضته(فصبر)عينيهبحبيبتيهعبديابتليتإذا:!

.الطهارةكناب()1مسلم)1(رواه

الزمد.(كتاب)63مسلمرواه)3(

.(375/)3الكبرىالسننفيالبيهقيوذكره.البخاري)5(رواه

.الزكاة(كتاب)18صحيحهفيالبخاري)2(رواه

.(152/)7،(001/)2البخاريرواه)4(
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أحبإذاتعالىاللهوإن،البلاءعظممعالجزاءعظمإن":وقوله.)1("منهيصيبخيرابه

يزالما":السخلاوقوله.)2(الشخط"فلهسخطومن،الرضافلهرضيفمنابتلاهمقوما

.)3("خطيئةعليهومااللهيلقىحتىومالهوولدهنفسهفيبالمؤمنالبلاء

الصالحين؛وشعار،الصديقينبضاعةوهو،أشقولكنهالصبرفهوالاذىاحتمالوأما

ولا،الحسنةبغيرالسيئةيردفلا،ويتحملفيصبرتعالىاللهذاتفيالمسلميؤذىأنوحقيقته

وأسوته،اللهمرضاتإلىومؤدئا،اللهسببلفيذلكداممالشخصيتهيتأثرولا،لذاتهينتقم

إلىطريقهفيلمتلولم،اللهذاتفيمنهميؤذلممنيندرإذالصالحونالمرسلونذلكفي

ظ!شةاللهرسولإلىنطرأكأني:عنهاللهرضيمسعودبناللهعبدقال.اللهإلىالوصول

وجههعنالدميمسحوهوفادموهقومهضربهعليهموسلامهاللهصلواتالانبياءمننبئايحكي

.)4("يعلمونلافإنهملقومياغفراللهم":ويقول

يوماقسم:لهأخرىوصورة.اير!راللهلرسولكانتالاذىاحتمالصورمنصورةهذه

فاحمرت!ا!اللهرسولذلكفبلغ،اللهوجهبهاأريدماقسمة:الاعراباحدفقال،مالا

.)5("فصبرهذامنبأكثرأوذيلقدموسىأخيالفهيرحم)):قالثم،وجنتاه

بردةمتوسدوهووالسلامالصلاةعليهاللهرسولالىشكونا:ل!حهالارتبنخبابوقال

يؤخذقبلكممنقدكان":فقاللناتدعوألا،لناتستنصرألا:فقلنا،الكعبةطلفيله

نصفين،فيجعلرأسهعلىفيوضع،بالمنشاريؤتىثم،فيهافيجعلالارضفيلهفيحفرالرجل

.)6("اللهدينعنذلكيصدهماوعظمهلحمهدونماالحديدبأمشاطويمشط

الألنآومما>:فقالالاذىيتحملونوهمقولهمعنهموحكىالمرسلينعنلنااللهوقص

التوممون<فلي!وكلاللهوعلىءاذيتمونامآعكولمربسبلناهدلتاوفداللهعلىنوئحل

نإفبلمنلكمقيللقد":إسرائيللبنييقولالس!فيمريمابنعيسىوكان.[12:إبراهيمأ

خدكضربمنبلبالشرالشرتفاوموالا:لكمأقولوأنا،بالانفوالاففبالسنالسن

بعضوكان.)7("إزاركفأعطهرداءكمنكأخذومن،الأيسرالخدإليهفحوليمنالا

.االأذىع!يصبرلماذاابماناالرجلابماننعذكناما:يقولون!اظ!اللهرسولأصحاب

.9923()الترمذيرواه)3(.6923()الترمذيرواه)2(.(7/914)البخاريرواه)1(

.الجهادكتاب(401)ومسلمالأنبياءكتاب(54)البخاريرواه)4(

.الزكاةكتاب(145)مسلمورواه.(4/191)،42(/1)الخاريرواه)5(

الدين.علرماحياءفيالفزاليالامامذكره)7(.(9/26)البخاريرواه)6(
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صابراالمسلميعيشوالتحملالصبرمنالحيةوالامثلة،التاطقةالصورهذهضوءعلى

السيئةيدفعولكن،بالمكروهالمكروهيدفعولا،يتسخطولايشكولا،متحملامحتسئا

.43[:الئورىا.<الامورعزملمنذلكإنوغفرصبرولمن>:ويغفرويصبرويعفوبالحسنة

كغ*كغ

الثالثالفصل

النفسع!والاعتمادتعالىاللهع!التوخلخلقفي

يراهبل،فحسبخلقياواجبااعمالهجميعفيتعالىاللهعلىالتوكليرىلاالمسلم

فتوكوااللهوعلى>:قولهفيبهتعالىاللهلامروذلك،إسلاميةعقيدةويعده،دينيهتفريضة

.[122:عمرانال]<المومنونففيتوكلادلهوعلى>:وقوله.[23:المائدة]<ئؤ-!ينكنتمان

تعالى.باللهالمؤمنعقيدةمنجزءاوتعالىسبحانهاللهعلىالمطلقالتوكلكانلهذا

التوكلمنيقهملا،يديهبينالكاملوالاطراج،عليهبالتوكلتعاليللهيدينإذوالمسلم

تلوكهاكلمةمجردالتوكلانمن،المسلمينعقيدةوخصومبالإسلامالجاهلونيفهمهما

وأ،الافكارتترواهاأو،العقولتقهمهاولاالشفاهبهاوتتحرك،القلوبتعيهاولا،الالسن

الله،علىالتوكلشعارتحتوالدونبالهونوالرضاوالقنوع،الدملوترك،الاسبابنبذهو

وعقيدتهإيمانهمنجزءهوالذيالتوكليفهمالمسلمبلاابدالا..الاقداربهتحريبماوالرضا

مزاولتهايريدالتيالاعمالمنعمللأيالمطلوبةالأسبابكافةبإحضاراللهطاعةأنه

يضعأنبدونمانتيجةيرجوولا،أسبابهايقدمأنبدونثمرتنفييطمعفلا،فيهاوالدخول

سبحانهاللهإلىيقوضهالمقدماتتلكوإنتاج،الأسبابتلكإثمارموضوعأنغير،مقدمتها

.سواهدونعليةالقادرهوإذ؛وتعالى

ماأنجازمواعتقاد،نفسوطمأنينةقلبهدوءمع،واملعملهوإذاالمسلمعندفالتوكل

عملا.أحسنمنأجريضيعلااللهوأن،يكنلميشألموما،كاناللهشاء

فيالجهدويستفرغ،لهاالمطلوبةاسبابهاللاعمالفيعدالكونفياللهبسننيؤمنإذوالمسلم

وإنجاح،الأغراضبتحفيقكفيلةوحدهاالأسبابانأبدايعتقدلا؛واكمالهااحضارها

كمافيهيطاعأنيجب،بهاللهامرشيءمناكثرالاسبابوضعيرىبل،لا..المساعي

وكلفقدبالوغائبوالقوز،النتائجعلىالحصولأما،عنهوينهىبهيأمرمماغيرهفييطاع
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يكن،لميشألموماكانشاءماوأن،غيرهدونذلكعلىالقادرهوإذ؛تعالىاللهإلىأمرهما

.زرعمايحصدلمزارعمنوكم،وكدحهعملهثمرةيأكللمكادحعاملمنفكم

كلهيواعتبارهاوحدهاعليهاالاعتمادأن:الاسبابإلىالمسلمنظرةكانتهناومن

وإهمالهاعمللأيالمطلوبةالأسبابتركوان،منهيتبرا،وشرككفرالمطوبمحق!فيشيء

منهما.تعالىاللهويستغفريحرمهماومعصيةفسقوإيجادهاإعدادهاعلىقادروهو

محمدنبيهوتعاليم،إسلامهروحمنفلسفتهامستمدالأسبابإلىهذهنظرتهفيوالمسلم

ويهمئعدتهالهايعدحتىمعركةيخوضلاالعديدةالطويلةحروبهفيكاناللهفرسول.اير!

فيغارةيشنلاكانانهع!اكرعنهأثرفقد،وزمانهاالمعركةمكانحتىفيخضار،اسبابهالها

ونظم،خطنهرسمقديكونأنبعد،النهاراخرمنالهواءويتلطف،الجويبردأنبعدإلاالحر

ك!:اللهسائلايديهرفع؟المعركةلتجاحالمطلوبةالماديةالاسبابكلمنفرغوإذا،صفوفه

.)1("عليهموانصرنااهزمهمالأحزابوهازمالسحابومجريالكتابمنزلاللهم"

ربهعلىنجاحهأمريعلقثم،والروحيةالماديةالاسباببينالجمعفيصتنيهصدهديهكانوكذلك

.!مثالهذا.مولاهبمشيئةوفوزهفلاحهوينوط

اصحابه،جلإليهاهاجرانبعدالمدينةإلىالهجرةفيربهامرصزيهلنذانتظرفقد:اخرومثال

الصلاةعليهاللهرسولاتخذهاالتيالترتيباتهيفما،بالهجرةتعالىاللهمنالإذنوجاءه

إنها:؟..لهجرتهوالسلام

طريقهفيليصحبهل!هالصديقبكبرأبوصاحبهوهوالاالرفقاءخيرةمنرفيقإحضار-1

هجرته.دارإلى

لقبتحتىبنطاقهابكبرأبيبنتاسماءربطنه،وشرابطعاممنالسفرزادإعداد-2

النطاقين.بذات

الطويل.الشاقالسفرهذافيعليهاللركوبممتازةراحلةإعداد-3

وهاديادليلاليكونالوعرةودروبهاالطريقبمسالكعالم(جغرافي)خريتإحضار-4

الصعبة.الرحلةهذهفي

ظلالىأمر،مفينفلتلاحشفيهوحاصرهالعدؤطوقهالذيبيتهمنيخرجانارادولما-5

خروجهينتظربرحماالذيالعدؤعلىتمويهافراشهعلىينامأنل!حهطالبأبيبنعليئعمهابن

.1678()الترمذيورواه.الجهادكتاب21(.02)مسلمورواه.62(.4/53)البخاريرواه)1(
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خلالمنلهميتراءىالذيفراشهمنقومتهينتظرالعدووتركخرجثم،بهليفتكالمنزلمن

.البابشقوق

فرالذيالصديقبكرأبيصاحبهوعنعنهيبحثونوراءهواشتدواالمشركونطلبهلما6-

عليه.الحاقدينالتاقمينطالبيهاعينعنليستترفيهفدخلثورغارالىاوى،معه

ما":لهقالاللهرسوليالابصرناقدم!تحتنظرأحدهمأنلو:بكرابولهقاللما7-

)](."؟اثالثهمااللهباثنينبكرأباياظنك

الرسولأنيشاهدمعاوالتوكلالإيمانحفائقفيهاتجلتائتيالحادثةهذهخلالفمن

للمؤمنالأسباباخروأن،عليهايعتمدولا،الاسبابينكرلاكانوالسلامالصلاةعليه

جميعاستنفدادحلماالرسولإن..واطمعنانثقةفيإليهأمرهوتفويضه،اللهيديبيناطراحه

العفاربتسكنهمطيمغايىفيلهاالنجاةطلبائتينفسهحشرحتىالنجاةطلبفيالوسائل

معنا،اللهانتحزنلا":الخوفساورهئالصاحبهالمتوكلويقينالمؤمنثقةفيقال؛والحيات

((.؟!ثالثهمااللهباثنينبكيراباياظنكما

هوفليس،الاسبابإلىتلكنظرتهالمسلماقتبسالمحمديوالتعليمالنبويالهديهذاومن

ومقتد.موتسيىهووإنما،متنطعاولامبتدعافيها

أنفسهمعنبمعاصيهمالمحجوبونيفهمهمامنهيفهملاالمسلمفإن:الئفسعلىالاعتمادامما

لكسبهوالمحقق،لأعمالهالخالقهوالعبدوأن،تعالىباللهالصلةقطبععنعبارةانهمن

.يتصورونعمااللهتعالىااذلكفيللهدخللاوأنه،بنفسهوارباحه

ينلهرلاأنهبذلكيريدوالعملفي!الك!سبالتفسعلىالاعتمادبوجوبيقولإذالمسلموإنما

عملهعلىبنفسهيقومانأمكنهفإذا،مولاهغيرإلىاحتياجهبيديولا،اللهغيراحدالىافتقاره

مساعدةولا،غيرهمعونةيطلبفلابنفسهحاجتهيسدانلهتاتىوإذا،غيرهإلىيسندهلاقإنه

.يرضاهولاالمسلميحبهلاماوهو،اللهبغيرالقلبتعلقمنذلكفيلما؛اللهسوىأحد

أحدهمكانفقد،الصديقينسننعلىوماض،الصالحيندربسالكهوهذافيوالمسلم

منيطلبولابنفسهليتناولهالارضإلىينزلفرسهعلىراكبوهويدهمنسوطهسقطإذا

وان،الركاةوإيتاءالصلاةإقامةعلىالمسلملمابععلا!اللهرسولكانوقد،إياهيناولهأنأحد

تعالى.اللهغيرحاجتهأحدايسأللا

.(4/)5،(ك!2/)4البخاري1(رواه)
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هذهعقيدتهيغذيالنفسعلىوالاعتماداللهعلىالتوكلمنالعقيدةهذهعلىيعيشإذوالمسلم

والاحاديث،النورانيةالاياتهذهعلىالوقتإلىالوقتمنخاطرهبإيرادذاكخلقهوينمي

علىوتوكل>:تعالىاللهكقولوذلك،خلقهمنهاواستوحى،عقيدتهمنهااستمذائتيالنبوئة

لا]<الو!يماغحاللهح!بناوتالوا>:وقوله.[58:افزتان]<هموسلااثذىالحى

الزسولوكقول.[915:!رانآل]<المتو؟ينيحمثاللهابئ>:تعالىوقوله.[173:عمران

وتروجخماصاتغدوالطيريرزقكمالرزقكمتوكلهحقاللهعلىتتوكلونأبمملو":ا!

الاقوةولاحولولااللهعلىتوكلتاللهبسم":بيتهمنخرجإذاوقوله.)1("بطانا

لاائذينهم":عذا!ولاحساببغيرالجنةيدخلونائذينالقاالسبعينفيوقوله)2("بالله

..)3("يتوكلونربهموعلى،يتطيرونولا،يكتوونولا،يسترقون

الخيروحبالإيثارفي:الرابعالفصل

الثفس،علىالإيثار:اسلامهومحاسن،ديعهتعاليممناكتسبهاالتيالمسلماخلاقمن

يجوعفقد،عليهاوفضله،نفسهعلىغيرهآثرللايثارمحلارأىمتىفالمسلم..للغيروحب

ولابيعيدذلكوما،اخرينحياةسبيلفييموتقدبل،سواهليرويويعطش،غيرهليشبع

الفضيلةوحبالخيربطابعنفسهوانطبعت،الكمالبمعانيروحهتشبعتمسلمعلىغريبا

.؟صبغةاللهمناحسنومناللهصبغةهيتلك..والجميل

الأوليندربفيوضاربالسابقينالصالحيننهجناهجللخيروحبهإيثارهفيوالمسلم

ومنخصاصةءبهم؟نولؤأنفسهت!عكوديزثرون>:عليهمثنائهقيفيهماللهقالالذينالقائزين

وكل،القاضلةالمسلمخلائقكلإن.[9:الحشر]<المفلحونهم،ؤلحكنفس!شحيوق

فيوضاتمنمستوحاةأو،المحمديةالحكمةينابيعمنمستفاةهيإنما؛الجميلةالحميدةخصاله

يحبحتىأحدكميؤمنلا":عليهالمتفقالكريمالرسولقولمثلفعلى،الإلهئةالرحمة

تعالى:اللهقولمثلوعلى،وعلواسمواالمسلمأخلاقتزداد"لتفسهيحبمالأخيه

نكا<المحفلحونهمفاؤلحكنفس!شحيوقومنخصاصةيوبهخ؟نولوأنفسهغعك>ويؤثردن

.ونمواقوةيزدادوالولدوالأهلالتفسعلىالإيعارفيوالرغبةالخيربحبالمسلمشعور

تخريجه.سبق)2(.(03/)1احمدالإمامرواه)1(

.(1/321.454)أحمدالإمامورواه.()891مسلمرواه)3(
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علىعاكفايبرحلاوقلبه،بذكرهرطبايقتألالسانه،باللهموصولايعيشكالمسلمعبداإن

وفاطر:المزملاياتمثلعلىالخاطرأوردوإن،العبرجنىالنظرملكوتفيسرحإن،حبه

مماوانفقوا>.[:02[المزئل<أتج!يمواغظمخيماهواللهعندتجدوهخترفنلاثفس!لقذمرا>وما

فضلأتمنويزلدهمأجورهتمليوفيهميرلبور*لنتجزهيزجوتوعلانيةسزارزقنهم

ومن،واجتباهاالاخرةواصطفىوازدراهاالدنيااحتقر.[فاطر[<شووغفورإفي

ماأنعلممنالغيريؤثرولاالخيريحبلاولم..مالهبسخاءيبذللافكيفحالههذاكان

وحبهالمسلمإيمارآياتمنخمسذيهيوها،أجزاوأعطمخيراهوعذايجدهاليوميقدمه

:يعقلونلقومبالحقنتلوهاللخير

-مرةابوبهتقدماقتراحعلىالاراءبإجماعقريششيوخمجلسوافق،الندوةدارفي-أ

الجائر،القراراعلتئاللهرسولوبلغ،منزلهفيواغتيالهاعلققالنبيبقتليقضي-عليهاللهلعنة

المتربصينعلىليموه؛ليلافراشهعلىيناممنعلىوبحث،عليهافعزم،بالهجرةلهأذنوقد

المسلمالشابعمهابنفوجد،فراشهمنقيامهينتظرونويتركهمالمنزلفيغادر،بهليبطشواله

يقدمانفيعلييترددفلمالأمرعليهفعرض،والتضحيةللفداءاهلاق!ةطالبابيبنعلي

الىبهلترميمعهالأيديتتخطفهمتىيدريلافراشعلىفيناماعلااللهلرسولفداءنفسه

بالحياةاللهرسولواثرعليونام،بالارجلالكرةلعببسيوفهمبهيلعبونالدماءإلىالمتعطنثمين

نقسهعلىالمسلميؤثروهكذا،والقداءالتضحيةفيمثلأروعسنهحداثةعلىبذلكفضرب

.الجودكايةاقصىبالنفسوالجودبنقسهحتىويجود

وإناماءمنشيءومعيليعمابنأطلباليرموكيومانطلقت:العدويحذيقةقال2-

ناإليفاشار؟اسقيك:فقلتبهانافإذا،وجههبهومسحت،سقيتهرمقبهكانإن:اقول

بنهشامهوفإذافجئته،إليهبهانطلقأنإليئعميابنفأشاراآه:يقولرجلفإذا،نعم

فإذافجئته،إليهبهانطلقأنهشامفأشاراآه:فقالآجزبهفسمع؟أسقيك:فقلت،العاص

،ماتقدهوفإذاعميابنإلىفرجعت،ماتقدهوفإذاهشامإلىفرجعت،ماتقدهو

أجمعين.عليهماللهرحمة

علىالغيروتقضيل،الإيمارفيمثالأعلىالأبرارالثلاثةالشهداءهؤلاءيضربوهكذا

.الحياةهذهفيالمسلمشأنهووهذا،النفس

لامعدودةأرغقةلهمرجلاوثلاثوننيفالأنطاكئيالحسنأبيعنداجتمعأنهروي3-
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الأرغفةفإذاالشفرةرفعتفلما،للاكلوجلسواالسراجوأطفؤوافكشروها،شبعاتكفيهم

يأكلوالمحتىنفسهعلىللاخرينايثاراجمللممنهمأحدالأن؛2شيمنهاينقصلمبحالها

جميعا.الإيثارأهلمنفكانوا،غيرهمنهمجائحمسلمكلآ8دروهكذا،جميجا

أهلهعنديجدفلمضيف-والسلامالصلاةعليه-اللهبرسولنزلأنهالشيخانروى-4

امرافوامرالطعاميديهبينوضعثم،اهلهإلىبالضيففذهبالأنصارمنرجلعليهفدخل،شيعا

للضيف!إيثاراالضيفاكلحتى،يأكلولاجملكاع!لهالثامالىيدهيمدوجعل،السراجبإطفاء

مناللهعجبلقد":والسلامالصلاةعليهاللهرسوللهقالأصبحفلما،وأهلهنفسهعلى

.[،.]اتخصاصةء<بهمكانولوأنفسهغعكوهوثرون>آيةونزلت"بضيفكمالليلةصنيعكم

فنزعالحاجةإليهفشكا،فيهتوفيالذيمرضهفيرجلأتاهالحمارثبنبشرأنحكي-5

!..فيهماتقميصاواستعار،اياهفأعطاه،ثليهكانالذيقميصهبشر

ليوردهناذكرناهاالخيروجارالإيثانفيالمسلملخلقحئاانموذجاتشكلصورخمسهذه

الحياةفيالمعاليةرسالتهأداءويواصلروالإيثانالخيرجابروحمشبعافيعودخاطرهعليهاالمسلم

.اشيءكلقيلالمسلموهو

والاعتدالالعدلخلقفي:الخامسالفصل

قوله:فيبهتعالىاللهأمرإذ،وألزمهاالواجباتأوجامنالعامبمعناهالعدلأنيرىالمسلم

يحبانهتعالىواخبر.[ه،:الفحل]<القرتذيدايآيوالاحسنبالعدليامراللهإن>

،العدل:والإقساط.[،:]الحجرات<المخسطين!ثاللهإنوألتمالوا>:قولهفيأهله

تعالى:قال،الاحكامفيبهأمركما،الأقوالفيتعالىبهوامر؛العادلون:والمقسطون

تؤدواانيامركتماللهإن>:وقال.[132:]الأنعائم<قربئذا!انولوفاعدلواقتتموإذا>

المسلميعدلولهذا.[!5:أىءا]<بالعدلتخنكعواانالئاسبينحكمتموإذاأفلهااكالأمنث

ينفكلاووصفا،لهخلقاالعدليكونحتىشأنهكلفيالعدلويتحرى،وحكمهقولهفي

لاعدلابذلكويصبح،والجوروالظلمالحيفمنبعيدةعادلةوأعمالهأقوالهعنهفتصدر،عنه

ذإ،وإنعامهوكرامتهورضوانهاللهمحبةويستوجا،دنياأوشهوةتجرفهولا،هوىبهيميل

ربهمعندكرامتهمعنوالسلامالصلاةعليهاللهرسولواخبر،المقسطينيحبأنهتعالىاخبر

يمين؛يديهوكلتاوصصالزحمنيمينعن،نورمنمنابرعلىاللهعندالمقسطينإن":بقوله
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لايومظلهفياللهيطلهمسبعة":وقال.)1("ولواوماوأهليهمحكمهمفييعدلونالذين

المساجد،فيقلبهمعلقورجل،تعالىاللهعبادةقينشاوشاب،عادلإمام:ظلهإلاظل

:فقالوجمالمنصبذاتامرأةدعتهورجل،عليهوتفرقأعليهاجتمعااللهفيتحاباورجلان

ذكرورجل،يمينهتنفقماشمالهتعلملاحتىفأخفاهابصدقةتصدقورجل،اللهأخافإني

.)2("عيناهففاضتخالياالله

منها:،فيهانبكثيرةمظاهووللعدل

ي!صى،فلايطاعوأن،غيرهوصفاتهعبادتهقيمعهيشركلابأنتعالىاللهمعالعدل-1

يكفر.فلاويشكر،ينسىفلاويذكر

يستحقه.وما،حقهحقذيكلبإعطاءالناسبينالحكمفيالعدل-2

بعض.علىبعضهميؤثرولااخرعلىاحديفضلفلاوالأولادالزوجاتبينالعدل-3

باطل.أوكذبيقالولا،زوريشهدفلاالقولفيالعدل-4

والواقع.الحقيقةهوماغيرعلىالصدريثنىولا،والصدقالحقغيريعتقدفلاالمعتقدفيالعدل-5

اليد:فيللعدلعالمثالىوهذا

مفامهذاالمؤمنيناميريا:فقال،مصراهلمنرجلجاءهإذ،جالسالخطاببنعمرل!نما

بنلعمروابنافرسعلىسابقت:قال؟شأنكفما،بمجيرعذتلقد:عمرفقال،بكالعاهذ

فخشيأباهعمراذلكفبلغ،الاكرمينابنأنا:ويقولبسوطهيقمعنيفجعل،فسبقتهالعاص

إلىالخطاببنعمرفكتب.جئتكالحينفهذامنهفانطلقتالسجنفيفحبسنىاتيكان

،"فلانوولدكأنتالموسمفاشهدهذاكتابيأتاكإذا":مصرعلىأميروهوالعاصبنعمرو

معقاعدوهوالحجعمرقضىفلما،الحجفشهدعمروفقدم،يجيءحتىأقم:للمصريوقال

ينزعفلموضربهبالدرةعمراليهفرمى،المصريقام،جانبهالىوابنهالعاصبنوعمرو،الناس

:ففال.الأكرمينابناضرب:يقولوعمر،ضربهماكثرةمنينزعأنالحاضرونأحبحتى

قدالمؤمنينأميريا:قال،عمروصلعةعلىضعها:قال.واشتفيتاستوفيتقدالمؤمنينأميريا

ثم،تنزعالذيأنتتكونحتىأحدمنعلثمافعلتلؤواللهأما:قال،ضربنيالذيضربت

.اأحراراأمهاتهمولدتهموقدالناساستعبدتممتىعمرويا:لعمروقال

.(2/138)،(1/168)البخاريرواه)2(.الامارةكتاب(18)مسلمرواه)1(
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للعدلى:طيبةثمرة

بنعمرإلىأرسلقيصرأنروي..النقوسفيالطمأنينةاشاعةالحكمفيالعدلثمراتمن

أين:وقالعمرعنسألالمدينةدخلفلما،أفعالهويشاهدأحوالهلينظررسولاالخطاب

فوقنائمافرآهطلبهفيفخرج،المدينةظاهرإلىخرجقدأميرلنابلملكلتاما:فقالوا؟ملككم

هذهعلىرآهفلما-المنكربهايغبربيدهكانتصغيرةعصاوهي-درتهتوسدوقد،الرمل

وتكون،هيبتهمنقرارلهميقزلاالملوكجميعيكونرجل:وقالقلبهفيالخشوعوقعالحال

.!خائفاساهرايزاللاانهجرمفلا،يجوروملكنا،فنمتعدلتعمرياولكنك،حالتههذه

،الحياةهذهفيالمسلمشؤونمنشأنكليعمظمفهو،العدلمنأعمفإنهالاعتدالوأما

فيفالاعتدال؛الذميمانالخلقانوهماوالتفريطالإفراطبينالوسطالطريقهووالاعتدال

السيشين:بينالحسنةالعفقاتوفي،والتفريطوالإهمالوالتنطعالغلومنتخلوانالعبادات

لمانفقوأاذاوانذفي>:تعالىقال.والتقتيرالإسرافبينالقوامولكن،تقتيرولاإسراففلا

اقخربينحا"اللباسوفي.[67:الفرقلن]<فوامادلثبتنو!انيقزواولتميسرفوا

وبين،وال!كبرالاختيالبينوسطحدالمشيفيوهو،والمرقعاتالخشنولباس،والمباهاة

شطط.ولاتفريطلاوسطمجالكلفيوهو،والتذللالمسكنة

توقفالتيهيإذ؛الخلائقوأسمىالقضائلأشرفمنوهي،الاستفامةأخووالاعتدال

يفرطأو،أدائهافييقصرفلاالقرائضإلىبهوتنهض،يتعداهافلااللهحدوددونصاحبها

عليه.حرمعفالهأحلبمافيكتفيالعفةتعلمهالتيوهي،أجزائهامنجزءفي

مالاسقينهمالظريقةعلىاشتقمواوأنو>:تعالىاللهقولوفخراشرفاصاحبهاويكفي

همولاعلئهزخوئفلااستتقموأهماللهرتناقالوأاثذينان>:وقوله.6([:الجن<]غدقا

.[3،14(:الأحقاف<]يغملونكانوابماجزآمفيهاخلديناتجئةامحث*أؤلعكتحزلؤت

ثممثممكغ

الرحمةخلقفي:السادسالفصل

،الزوحوطهارةالنفسصفاءالرحمةمنشأإذ،أخلاقهمنخلقوالرحمة،رحيمالمسلم

طهارةفيدائماهوالمفاسدواجتنابه،الشرعنوابتعاده،الصالحوعمله،الخيربإتيانهوالمسلم

يحبالمسلمكانولهذا،قلبهتفارقلاالرحمةفإنحالههذاكانومن،روحوطيبنفس

ءامنوأالذينمنكانثم>:تعالىلقولهمصداقاإليهاويدعو،بهاويوصيولمذلهاالرحمة
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المصطفىبقولوعملا.[17،18:البلد]<افنمنةامحفاؤلعك*بالمرخمةوتواصؤابالضئرونواموا

فيمنيرحمكمصالارضفيمنارحمواأ:وقوله.)1(النصحماء!عبادهمناللصهيرحم)نما):!!س

لا":قرصلهومنكاهيرحملايرحملامن):والنصلامالضصلاةعليهبقولهسترشاذاو1!2(.السماءكا

وتعاطفهموتراحمهمتوادهمفيالمرصمنينمثل":لقرصلهوتحقيقا.)3(((شقيمنلصلاالرحمةتنزطص

.)4("لحمصىو1بالنصهرالجسدسائرصلهعى1تدعضنصمنهاشتكىلصذاالجسدكمثل

،والإحسانللمغفرةالمقتضيالنفسنعطافو1القلبرفصةحقيقتهاكانتوان،والرصحمة

خارجي!،اثارذاتانهابل،الخارجفيلهااثرلانفسيةعاطفةمجرددائماتكونلنفانها

يذعنالعفوالخارجيةالرحمةاثارومن..الشهادةعالمفيفيهاتتجسمحقيقيةومظاهر

وكسرصةالجائعواطعام،الضعيف!ومساعدة،الملهرصفولصغاثة،الخطيعةلصاحبوالمغفرة،الزلصة

كثير.وغيرهاالرحمةائارمنهذهكل..الحزينومواساةالمريضومداواةالعاري

:-مالعصيانو1للرصوتبرزفيهائتصلىانصتيالرصحمةمظاهرصورصومن

يوسصطابيعلى1طرك!اللهرسرصلمعدخلنا:قال!تهمالرصبنانسعنصالبحصارىصروى-1ص

بعدعليهدخلناثموشفهوقبلهولدهابراهيما!وشاللهرسولفاخذلإبراهيمظئراوكان،القين

ظته:عرصبصبنالرصحمنعبدلهفقال،تذرفاناللهرسرصلعينافجعلتبنفسهيجودوابراهيمذلك

والقلبتدمعالعينانأ:قالثم."الرحمة1ائهاعوفابنيا":فقال؟!اللهرسولياوانت

.!5(كالمحزونونابراهيميابفراقكوانا،ر!بعايرضيماالانقولولا،يحزن

وهرصلهعيادتهثمص،وشمصهلصيهاهوتقبيله،مرضعهلمتفيوهرصالضصغيرلطفله1!كراللهرسرصلفزيارة

القلب.فيالرحمةمظاهرمنذلككل.الحزندموعمنعليهارسلماثم،بنفسهيجودمريض

فاشتذصيمشيرجللمنما":قال[!4كراللهرسرصلانصظنههريرةابيعنالبنصارىصروى-2

العطثى،منالتصرىجمليلهثبكلبصهرصفلصذاخرجثتصمنهافشرببعرافنزلالعطثرصعليه

فشكرالكلبفسقىرقىثم،بفيهامسكهثمخقهفملابيبلغائذيمثلبهذابلغقد:فقال

رطبيماكبدذاتكلفي):قال.؟اجراالبهائمفيلناواناللهرسوليا:قالوا"لهفغفرلهالله

.)6("اجر

منهذاكلرص،العطعثمانالكلبوسقيهالماءلصخراجمشقةوتحمصلهالبعرفيالرصجلفنزول

.41(/9)الكبرىالسننفيالبيهقيذكره)2(.(8/166)،1(مو/2)البخاريرواه)1(

.442(.2/031)احمدالإمامررواه.يو4(2)دارابوررواه.(2391)الترمذيرواه)3(

.11(/8)،/174(3)البخاري.رواه)6(.501(/2البخار!ا)رواه)5(.لصلةو1البركتاب66()مسلمرواه)4(
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صنع.الذيصنعلماذللطولولا،قلبهفيرحمتهمظاهر

هرةفيامراةعذبت":قالأنهض!بهندالنبيعنل!بهحههريرةابيعنالبخارئم!رواهماوبعكسه

حبستيهاحينسقيتيهاولااطعمتيهاأنتلا:لهاوقيل،النارفيهافدخلتماتتحتىحبستها

.)1("الأرضخشاشمنفاكلتأرسلتيهاانتولا

تنزعلاوالرحمة،منهاالرحمةوانتزاعاقلوبقسوةمظاهرمنمظهرالراةهذهصنيعإن

شقي.قلبمنالا

الصلاةفيلأدخلاني":قالعيهاصترقىاللهرسولانل!عكلهقتادةأبيعنالبخاريروى-3

.)7("بكائهمنامهوجدشدةمناعلمممافاتجوزالصبيبكاءقاسمعاطالتهافاريد

مظهر،طفلهابكاءمنالأمووجد،إطالتهاعلىعزمالتيصلاتهإطالةعنظ!افعدوله

.عبادهمنالزحماءقلوبفياللهاودعهاالتيالرحمةمظاهرمن

رجلفسبهالمسجدإلىطريقهفيكانكاالهالحسينينعليالعابدينزينانروي-4

ممااكثرأنااهذايا:قالثمبهرحمةعنهوكقهمفنهاهم،ويؤذوهليضربوه)3(غلمانهفقصده

الرجلفخجل،ذكرتهذلكفيحاجةلككانفإن،تعرفهممااكئرعنيتعرفهلاوما،تقول

درهم.بالفصلهوأمر،قميصهالعابدينزينعليهفخلعواستحيا

رسولحفيدقلبفيالتيالرحمةمظاهرمنمظهراإلَّايكونالمالإحسانوهذاالعفوفهذا

طصثآ.الله

الحياءخلقفي:السابعالةصل

وقوامالمسلمعميدةوالإيمان،الإيمانمنالحياءإن.لهخلقوالحياء،حعتئعقيفطالمسلم

إلهلافافضلهاشعبة-وستونبضعاو-وسبعونبضعالإيمان":!اطح!بالرسوليقول،حياته

الحياءأأ:ويقول.)4("الإيمانمنشعبةوالحياء،الطريقعنالاذىإماطةوادناها،اللهإلا

كلا!نالإيمانمنالحياءكونوسز.)؟("الآخررفعأحدهمارفعفإذاجميغاقرناءوالإيمان

وتركالظاعاتفعلعلىالمؤمنيبعثفالإيمان،عنهمبعدالشمعنصارفالخيرإلىداعمنهما

.السلام(كتاب152،)151ومسلم،الانبياء(كتاب5لاالبخاريارواه)1

.مالخابوهو،كلامجئع،().،،07البخاريرو51(7)

الشيخين.شرطعلى(وصححه11/2الحاكمارواهخ،.()58الإبمانفيمسلمالى(رواه
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الحق،ذيحقفيالتفريطومن،للمنعمالشكرفيالتقصيرمنصاحبهيمنعوالحياء،!ي

يانيولا،خيراالحياءكانهناومن.والملامةللذماتفاءقولهأواقبيحفعلمنا!صييمنعكما

فيوقوله.)1("بخيرإلايانيلاالحياء":قولهفيصننبإشذاللهرسولعنذلكصحكمابالخيرالا

."كلهخيرالحياء":مسليمرواية

لاوالمسلم،الكلامفيوجفاة،والقعلالقولفيفحشوالبذاء،البذاءالحياءونقيض

اهلمنوالمسلم،الناراهلصفاتهذهاذ؛جافياولاغليظاولا،متفحشاولافاحشايكون

اعليط:ال!سولقولهذاوشاهد،الجفاءولاالبذاءقهاخلاقمنيكونفلا-اللهشاءان-الجنة

.)2(((النارفيوالجفاءالجفاءمنوالبذاء،الجنةفيوالإيمانالإيمانمنالحياء"

ا!كانإذ.والاخرينالاولينسيداللهرسولالكريمالقاضلالخلقهذافيالمسلموأسوة

رأىفإذا:فيهوقالسعيدأبيعنالبخاريذلكروىكماخدرهافيالعذراءمنحياءأشد

وجهه.!يعرفناهيكرههشيئا

خييرإلىيدعوإنمافيهموتنميتهالناسفيءالحب!لقعلىالمخافطةإلىيدعوإذوالمسلم

وفي.الخيرالتكلوعنصر،القضائلكلمجمعوالإيمانالإيمانمنالحياءاذ؛بوالىويرشد

منالحياءفإندعه":فقال،الحياءفيأخاهيعظبرجلمزا!و!!اللهرسولأنالصحيح

منعولو،إزالتهعنونهى،المسلمفيالحياءعلىالإبقاءالى!اط!بذلكفدعا.)3(((الإيمان

الذيالحياءيفقدأنمنلهخيرالمرءحقوقبعضضياعإذ؛حقوقهبعضاستيفاءمنصاحبه

فوقفتطفلهافقدتقدكانتامرأةاللهورحم.خيريتهومعين،إنسانيتهوميزةإيمانهجزءهو

فقالت:فسمعته؟منتقبةوهيولدهاعنتسأل:أحدهمفقال،طفلهاعنلهمتسأقوبمعلى

.)4(الرجلاسههاحيائفيارزاانمنخيرولديفيارزالأن

ينهىاوبمعروفيامراو،علمايطلباوحقايقولانلهمانعغيرالمسلمفيالحياءوخلق

حبه-وابناللهرسولحب-زيدبنأسامةا!رءاللهرسولعندمرةشفعفقد،منكيرعن

اللهحدودمنحدفياتشفع":غضبفيلأسامةيقولأناعدوءاللهرسولالحياءيمنعفلم

.)5(((يدهالقطعتفلانةسرقتلووالله؟اأسامةيا

.06()الإيمانفيمسلمورواه.35(/8)البخاريرواه)1(

النارفيصاحبهان:النارفيالجفاءومعنى.صحيحبسند105(.129)أحمدالإمامورواه.95()الإيمانفيمسلمرواه)2(

الجنة.فيالإيمانصاحبانكما

.(8/121)النسائيورواه.47(و5)دلودابوورواه.35(/8)،(1/12)البخاريرواه)3(

.0143()الترمذيورواه.4373()ودذاأبوورواه.213(/4)البخاريرواه)5(.2488()داودابورواه)4(
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فهلالحقمنيستحيلااللهإناللهرسوليا:تقولأنالأنصاريةسليمأميمنالحياءولم

اذانعم":-الحياءيمنعهولم-!اظ!الرسوللهافيقول؟احتلمتهيإذاغسلمنالمرأةعلى

وتمنعنااللهأيعطينا:امرأةلهففالتالمهورلغلاءفعرضمرةعمروخطب.)1("الماءرأت

.[02:الئساء]<يرسئأمنهتاص!افلاقنطاراإحد!هنوإتيتص>:اللهيقلالم،ياعمر

أفقهالناسكل:معتذرايقولأنعمريمنعولم،نسائهاحقعنتدافعأنالحياءيمنعهافلم

أحدفنطقوالطاعةبالسمعفأمرثوبانوعليهالمسلمينفيمزةخطبكماا.إعمريامنك

عمزفنادى.واحدثوبوعليناثوبانعليكعمز،ياظاعةولاسمعفلا:قائلاالمسلمين

أحدأليساللهأنشدك:لهففال!أبتاهلبيك:ولدهفأجابهاعمربناللهعبديا:صوتهبأعلى

فانظز..عمزياونطيعنسمعالان:الزجلفقال،واللهبلى:قال؟أعطيتنيهثوبكهوثو!ي

.يعترفأنعمرولا،يقولأنالرجلالحياءيمنعلمكيف

عليه،لهموجبحقفييقصرولا،عورةلهميكشففلاالخلقمنيستحيكماوالمسلم

الخالقمنيستحيفهو،بمكروهيجابههمولابسوءيخاطبهملا..اليهأسدوهمعروفاينكرولا

متمثلا،بهوعلمه،عليهقدرتهمنيرىلماوذلك،نعمتهشكرفيولا،طاعتهفييقصرفلا

،حوىوماوالبظن،وعىوماالزأسفاحقطواالحياءحقاللهمناستحيوا:مسعوداينقول

.)3("الناسمن.منهيستحيااناحقفالله)"قيصننيإنجدالرسولوقول.)2(والبلىالموتواذكروا

الإحسانخلقفي:الثامنالفصل

وأنهإليهينظربل،فحسببهالتخلقيجملفاضلخلقوانه،الاحسانإلىينظرلاالمسلم

وهي:أمورثلاثةعلىمبناهالإسلاميئالدينإذ؛اسلامهمنكبيروشقص،عقيدتهمنجزء

فيألسخلالجبريلص!يإنجداللهرسوليبانفيذلكجاءكما،والإحسان،والإسلام،ايإبمان

هذا)":انصرافهعقبوقالوالإحسانوالإسلامالإيمانعنسألهثاعليهالمتفقالحديث

غيرفيبالإحسانسبحانهاللهامروقد،ديناالثلاثةفسثى"دينكمأمرليعلمكمأتكمجبريل

.(016/)4،(1/78)البخاريرواه)1(

ل!ثة.مسعردابنعلىوقفهورلمجحمرفوعاالمنذرياخرجه)2(

مانأقيعوراتنااللهرموليا:قلت:قالهرشةابيعن:الحديثوتمام()4927والترمذكب.()1704ددلوأبورواهالحديث)3(

بعفبى؟فيبعضهماقومكانإذااللهنبييا:قلتيمينكملكتمااوزوجتكمنإلاعورتكاحفظ":قال؟نذرومامنها

."الناسمنمنهيستحيااناحقفالله":قال؟خالئااحدناكانإذا:قلت"يرينهافلااحذيراهالااناستطحت"ان:قال
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تعالى:وقال.[591:البقرة[<الششينيحثاللهانواضشوا<:قالاذالكريمكتابهمنموضع

حسنا<للناسوقولوا>:سبحانهوقال.[09:النحل[<رالاخسنبالغذايامرادلهإن>

القربذىواتجاروادشواليتئالقربوبذيإحشناوبإلؤلدئين>:وقال.[83:البقرة]

.[36[النساء:<أئننكغملكثوماالنروابنبالجنفوالفحاحبالجنبوالجار

القتلةفأحسنواقتلتمفإذا،شيءكلعلىالإحسانكتباللهإن":ا!و!راللهرسولوقال

.)1("ذلمحتهوليرح،شقرتهأحدكموليحد،الذبحةفأحسنواذبحتموإذا

واحجاو،صيامأو،صلا؟مننوعهاكاناصلاالعبادةتؤدىان:العباداتبابفيلاحسان1و

للعبديتملاماوهذا،وآدابهاسننهاواستيفاءوأركانهاشروطهاباستكمال،صحيحاأداءغيرها

تعالىيراهلكام!لهحتى!ثاللهبمراقبةقويشعورفييستغرقللعبادةأدائهحالكانإذاإلا

نأيمكنهوحدهفبهذا.إليهناظرعليهمطلعتعالىاللهباننفسهيشعرالأقلعلىاو،ويشاهده

إليهأرشدماوهذا،لهاالكاملةوالصورة،المطلوبالوجهعلىبهافيأتي،ويتقنهاعبادتهيحسن

.)2("يراك!افتراه!كللمفإن،تراهنككااللهتعبدانالإحسان":قولهفيا!الرسول

الخيروايصال،طاعتهماهوالذيببرهما:للوالدينفهو:المعاملاقتبابفيلاحسان1واما

صديقهما.وإكرام،عهدهماوإنفاذ،لهماوالاستغفاروالدعاء،عنهماالاذىوكف،إليهما

معهم،فعلهيجملماوفعل،عليهموالحدبوالعطف،ورحمتهمببرهم:للأقاربوهو

معهم.فعلهأوقولهيقبحأو،إليهميسيءماوترك

اذاهم،وتركوتربيتهموتاديبهم،حقوقهموصيانة،أموالهمعلىبالمحافظة:لليتامىوهو

رؤوسهم.علىوالمسح،وجوههمفيوبالهش،قهرهموعدم

المساسوعدماطعامهمعلىبالحث؛عورتهموستر،جوعتهمبسد:للمساكينوهو

.بمكروهيمسونأوبسوءينالونولا،-نردرونولايحتقرونفلابكرامتهم

نإوبإرشاده،كرامتهوصيانة،مالهورعاية،خلتهوسد،حاجتهبقضاء:الشبيللابنوهو

ضل.إنوهدايته،استرشد

يظيق،لابماتكليفهاويلزمهلاماالرامهوبعدم،عرقهيج!انقيلأجرهبإتيانه:للخادموهو

وكسوته،أهلهيطعمممافبإطعامهالبيتخدممنكانفإن،شخصيتهواحترام،كرامتهوبصون

بعدوالمخاطبةالمعاملةفيومجاملتهم،لهمالقولفيبالتلطفالناسلعموموهو،يكسونمما

.(6/144)البخاريرواه)2(.الذبائحكتاب(57)مسلمرواه)1(
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النفس،منوبإنصافهمجاهلهموتعليم،ضالهموبإرشاد،المنكرعنونهيهمبالمعروفامرهم

يؤذيهم.مافعلأويضرهمماارتكابوبعدمعنهمالأذىوبكف،بحقوقهموالاعتراف

وحملهيطيقلاماتكليفهوبعدم،مرضإنومداواته،جاعإنبإطعامه:للحيوانوهو

تعب.إنوإراحته،عملانبهوبالرفق،يقدرلاماعلى

منالأعمالسائروبتخليص،الصنعةواتقان،العملبإجادة:البدنئةالاعمالفيوهو

.)1("منافليسغشنامن":الصحيحفي!لنذالرسولقولعندوقوفاالغش

يلي:ماالإهسانمظاهووهق

كسرومن،بهوالتمثيلعمهقتلمناحديومفعلواما!لندبالنبيالمشركونفعللما-1

اللهم":فقالالظالمينالمشركينعلىيدعوأنالاصحاهبأحدإليهطلبوجههوشج،رباعيته

."يعلمونلافإنهمقومياغفز

النوموغلبها،فنامفرؤحتهأنامحتىرؤحعنيم:لجاريتهيوماالعزرزعبدينعمرقال-2

أنتإنما:فقالاصاحتيرؤحهاورأتهانتبهتفلما،يرؤحهاالمروحةأخذانتبهفلبنافنامت

رؤحتني.كماارؤحكانفاحببتاصابنيماالحرمناصابكمثليبشر

والكاظمين:الغلامفقال.منهبالانتفامفهثمشديداغينلالهغلامالسلفأحدغاظ-3

عفوت:فقال،التاسعنوالعافين:الغلامفقال،غيظيكظمت:الرجلفقال،الغيظ

تعالى.اللهلوجهحزفأنتاذهب:ففال،المحسنينيحبوالله:الغلامفقال،عنك

الصدقخلقفي:التاسعالفصل

يهديالصدثإذ؛افعالهوفياقوالهفيوباطناظاهراويلتزمها!دقيحب،صادقالمسلم

وهو-والكذهب،أمانيهوأقصىالمسلمغاياهتأسمىوالجنة،الجئةإلىيهديوالبر،البوإلى

يخافهماشرمنوالتار،التارإلىيهديوالقجور،القجورإلىيهدي-وضدهالصدقخلاف

ويتنتيه.المسلم

أبعدإلىيذهبإنهبل،غيرلابهالتخلقيجبفاضللىكخلقالمحطإلىينظرلاوالمسلم

تعالىاللهأمرإذ،اسلامهومكملات،إيمانهمتثماتمنقالمحطأنإلىيذهب،ذلكمن

به:الأمرفيتعالىقالإليهودعاعليهوصارسولهبهامركما،بهالمتصفينعلىواثنى،به

.!94(/)3أحمدومسند!16(الايمانكتابفيمسلم)1(رواه



133مظاهره/الصدقخلق

علىالثعاءفيوقال.[911:التوبئ]<ال!فدقدمعكونواأدلهائقواءامؤاالذلىياأئها>

والفذدقف<والفخدقين>:وقال.[23:ا!صاب]<لخهاللهعهدواماصدقوا3رجا>:اهله

.[33:ارمر[<الميقوتهماؤليكبث!وصذقبالصدقجأءوالذى>:وقال.[35:ا!صاب[

يهديالبروإن،البرإلىيهديالصدقفإنبالضدقعليكم":بهالأمرفيايرهـررسولهوقال

وإياكم،صديقااللهعندليهضبحئ،الضدقو!حرى،يصدقالرجليزالومما،الجنةالى

الرجل-فىالوما،النارإلىيهديالقجوروإنالقجور،إلىيهديالكذبفإنوالكذب

.)1("كذابااللهعنديكتبحتىالكذبويتحرىيكذب

انواعها:وهذهلصادنون1يجنيهاطيبهثمراتللصدقوإنهذا

.)2("طمأنينةا!دق":اتنظدالرسولقول،الئفسوطمأنينة،الضميرراحة-1

يتفرقالممابالخيارالبيعان":عد4اص!ق!الرسوللقول،الخيروزيادة،الكسبفيالبركة-2

.)3("بيعهمابركةمحقتوكذباكتماوإن،بيعهمافيلهمابوركوبيناصطقافإن9

بلغهبصدقالشهادةاللهسألمن":والسلامالطلاةعليهلقولهالشهداءبمنزلةالفوز-3

.)4("فراشهعلىماتوإنالشهداءمنازلالله

عنأخفني:لهوقالالصالخيناحدإلىلجأهارباأنحكيفقد،المكروهمنالنجاة-4

قالعنهلواوسأطالبوهجاءفلفا،خوصمنحزمةعليهوألقى،هنانم:لهفقال.طالبي

الصالح.الرجلصدقببركةونجا،فتركوهمنهميسخرأنهفطنوا،الخوصتحتذاها:لهم

منها:،فيهايتجلىمظاهروللصدقهذا

فلااخبروإذا،والضدقالحقبغيريحدبلاحدباذافالمسلم..الحديثصدقفي-1

آية)":ظول!دقال،وادافالنفاقمنيثالحطكأبإذ،الأمرنفسفيالواقحهومابغيريخبر

.)5("خاناؤتمنوإذا،أخلفوعدوإذا،كذبحدثإذا:ثلابالمنافق

،يخدعولايغشفلامعاملتهفيصدقهاحداعاملاذافالمسلئم..المعاملةصدقفي-2

.الأحوالمنبحاليغررولا،يزورولا

يمضيبلذلكفييترددلافعلهينبغيمافعلمحلىعزمإذافالمسلم..العزمصدقفي-3

والصلة.البزكتاب(50[)مسلمرواه)1(

."ريبةوالكذبطمأنينهالصدقفإن،يربيكلاماإلىهـييكمادع":بلفظوصخحه2518()الترمذيرواه)2(

.الامارةكتاب(157)مسلمرواه)4(.(3/76.77.84.85)البخاريرواه)3(

.(1/357)احمدالإمامورواه.الإيمانكتاب(701.901)مسلمورواه.(3/236)،(1/15)البخاريرواه)5(
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عمله.ينجزحتىباخرمبالأو،شيءإلىملتفتغيرعملهفي

اياتمنالوعدخلفإذ؛بهوعدهمالهأنجزاحداوعدإذا..فالمسلخالوعدصدقفي4-

الشريف.الحدشافيسبقكماالنفاق

فلا،يبطهماخلافيظهرولا،مظهرهغيرفييظهرلا..فالمسلماطلصدقفي5-

يعطلمبما"المتشبهع:أير!اللهرسوللقوللهليسمايتكلفولا،يرائيلا،زورثوبيلبس

كمنيكونغنيأنهليرىيملل!لابماوالمتجملالمتزينأنهذاومعنى)1(."زورثوهيكلابس

متقشف.ولابزاهدليسوهوبالزهدليتطاهرخلقينثوبينيلبس

ياقي:ماالرفيعةالصدقامثلةومق

نأقيلببيع!اكل!اللهرسولبايعت:قالالحمساءبناللهعبدعنالترمذيروى-1

فجئتأيامثلاثةبعدذكرتثمفنسيتمكانهفيبهااتيهأنفوعدتهبقيةلهوبقيت،ييعث

."أنتطركثلاثمنذهناهاأناعليشققتلقدفتىيا":فقالمكانهفيهوفلذا

بنإسماعيلالأعلىلجدهحصلقدوالسلامالصلاةعليهلتبيناحصلالذيهذاومثل

إئهإئهعيلالكتففى>وابمر:بقولهالعزيزكتابهفيعليهتعالىاللهأثنىحتىالخليلإبراهيم

.54[:مريم<]نبيارسو،وكانالوغدصادقكان

فإناالصلاة:الحاضرينأحدفقالالخطبةفأطال،يومايوسفبنالحجاجخطب2-

.مجنونالرجلأنوزعموافومهفاتاه.بحبسهفامر،يعذركلاوالرب،ينتظركلاالوقت

نعمةأجحدأن!بيسوغلا:الرجلفقال،سجنهمنخلصتهبالجنونأقرإن:الحباجفقال

الحجاجراىفلما،عنهااللهنزهنيالتيالجنونصفةلنفسيواثبتعليبهاانعمالتيالله

سبيله.خلىصدقه

قدفراهرجلمنالحدسايطلبخرجأنه،تعالىاللهرحمهالبخاريالإمامروى-3

أكان:البخاريفقال،فأخذهافجاءتهشعيرافيهكأنبرداءإليهايشيروهو،فرسههرتجا

يكذبممنالحدثحااخذلا:البخاريفقال،أوهمتهاولكن.لا:المجلفقال؟شعيرمعك

.الصدقمجالفيعاليامثلاالبخاريمنهذافكان.البهائمعلى

،9!لأكلأ

.اللباسكتاب(126.127)مسلمرواه)1(



135والكرمالسخاءخلق

والكرمالسخاءخلقفي:العالثرالفصل

الشححإذ،بخيلاولاشحيحايكونلاوالمسلم،شيمتهوالكرم،المسلمخلقالسخاء

الصالحوعملهبإيمانهوالمسلم،القلبوطلمةالنقسخيثمنشوهماذميمانخلقانوالبخل

فلاوالبخلالشحوصفقلبهواشراق،نفسهطهارةمعفيتنافى،مشرقوقلبهطاهرةنفسه

بخيلا.ولاشحيحاالمسلميكون

الصالحوعملهبإيمانهالمسلمانالا؛البشرمنهيسلملاعامافلبيامرضاكانوإنوالشح

.الأخرويللفوزويهيئه،للفلاحليعدهالوبيلالداءهذاشرتعالىاللهيقيهوالصلاةكالزكاة

إلا*منوعاألخئرمشهواذا!جزوعاالشزم!هاذا*طوعاظقاقيشئنإن<:تعالىاللهقال

<والمحروستلشايل*معلومصأثوالمفىواتدفى!دأيمونصلاتهتمعلىهمالذين*المصفين

وقال.[301:]التربة<بهاوتزكبهمتطفرهمصحدقةأقولهتممنضذ>:تعالىوقال.[]المعارج

.[9:]الحر<الفلحونهم،ؤليهكنفس!لثمحهوق<ومن:سبحانه

تنميةعلىيعملالمسلمفإنوالتربيةالرياضةمنبنوعمكتسبةالقاضلةالأخلاقوثاكانت

ترغيبمنالحكيمالشرعفيوردماعلىخاطرهبإيرادبهيتخلقانيريدالذيالقاضلالخلق

متدبرامتاملاقلبهيعكفنفسهفيالسخاءخلقفلتنمية،ضدهمنوترهيب،الخلقذلكفي

لؤلاربفتنولالموتاحدبمميافأنقتلمنرزفتكممامقوأنققوا<:تعالىقولهمئلعلى

منفاقا<:سبحانهوقوله[01:المنافقون]<الفخلحينمنواكنفاصذتقرهبأجلإكاخزتنى

بالحممتنئ*كذب*واستغنىبخلمنوائا!لليسرئفسنيمئح*بالح!تنىوصذق*واثفئاغطئ

اللهسبيلفيتنفقواالال!وما<:وقوله.[الليل]<نرى+اذامالهغتهيغنىوما*دقع!رىفسني!رد

يوفختممنتنفقواوما>:سبحانهوقوله.[01:الحديد]وايأرض!<المتبنتميربهـلله

،الجوديححاجواداللهإن":ا!تىالرسولوقول.[:272]البقرة<تطهوتلاوأنتماليحم

فيالاحسدلادا:والسلامالصلاةعليهوقوله.)1(أسفسافهاويكرهالأخلاقمكارمويححا

بهايقضيفهوالحكمةاللهاتاهورجل،الحقفيهلكتهعلىفسلطهمالااللهاتاهرجل:اثنتين

احدمامنااللهرسوليا:قالوا.؟مالهمنإلئهاحبوارثهمالاع!لكمدا:وقوله.)2(أويعلمها

.4784()الجوامعجمعفيالسيوطيوذكره.70375()العمالكنزفيوذكر.(/103)الباريفتحفيحجرابنذكره)1(

.(2/134)،(1/28)البخاريرواه)2(
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بشقولوالناراتقوا":وقوله.)1("أخرماوارثهومالقدممامالهفإن:قال،إليهأحبمالهإلا

اعطاللهم":أحدهمافيقولينزلانملكانالافيهالعباديصبحيوممنما":وقوله.)2("تمرة

منأهلكالشحفإنالشحاتقوا":وقوله.)3("تلفاممسكاأعطاللهم:الاخرويقولخلفامنفقا

إلاكلهابقي":وقوله.)4("محارمهمواستحلوادماءهمسفكواأنعلىحملهم،قبلكمكان

إلامنهابقيما:فقالت،ذبحوهاالتيالشاةمنبقيعماسألهالمارضرجمههالعائشةقاله"كتفها

الصلاةأفضلعليهوقوله.الكتفإلالحمهامنيبقولمكلهاأنفقتانهاتعني،كتفها

يتقبلهااللهفإن-الطيبإلااللهيقبلولا-طيبكسبمنتمرةبعدلتصدقمن)ا:والسلام

.)6("الجبلمثلتكونحتى)5(فلوهاحدكميرهيكمالصاحبهايربيهائم،لممنه

يلي:ماالسخاءمظاهووهن

.اذىولامنغيرفيالعطاءالرجليعطيأن-1

لعطائه.ويسر،سألهالذيبالشائلالمعطييفرحأن-2

كا.تقتيرولاإسرافغيرفيالمنفقينفقأن-3

.قولوطيب،وجهوانبساطنفسرضافيقليلهمنوالمقل،كثيرهمنالمكثريعطيأن-4

يلي:ماالعاليةالسخاءأمثلةوهن

درهم،ألف!وثمانونمائةقدرهبمالل!حهمعاويةاليهارصرغهابصشاعائشةانروي-1

،فطوريهلمي:لجاريتهاقالتأمستفلما،الناسبينتقسمهفجعلتبطبقفدعت

لحضابدرهملناتشتريأناليومقسمتفيمااستطعتما:لهاوقالتوزيتبخبزفجاءتها

."لقعلتذكرتينيكنتلو)":لهاففالت.؟عليهنفطر

سوقفيالتيدارهمعيطأبيبنعقبةبنخالدمناشترىعامربناللهعبدأنروي-2

فقيلذلكعنفسأل،خالدأهلبكاءاللهعبدسمعالليلكانفلما،درهمألفبسبعينمكة

لهم.جميغاوالدراهمالدارأنوأعلمهماثمهم:لغلامهفقال،لدارهميبكون:له

بأنأوصىفيهتوفئيالذيمرضهمرضلمأ-اللهرحمه-الشافعيالإمامأنروي-3

فأعطوهتذكرتهأعطوني:قالحضرفلما،بتغسيلهإوصىمندعواتوفيفلما،فلانيغسله

.(7"2/والترهيبالترغيبفيوذكر.(/11026)الباريفتحفيحجرابنذكره)1(

.(4)مسلمرواه)4(.(2/142"البخاريرواه)؟(.(4/24)،(2/146)البخاريرواه)2(

.(2/331)أحمدالإمامورواه.(19/154،(2/134)البخاريرواه)6(.المهر:القلو)3(
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ليقضيهاالرجلفكتبها،درهمالفسبعونقدرهدينالشافعيعلىفيهافإذا،إياها

.وانصرف،إياهغسليهذا:وقال،لاصحابها

كبير،ضيقفيوقتمذالمسلمونوكان،الروملحربعس!ا!رالرسولتجهزلماانهروي-4

ف،--عفانبنعثمانخرج."العسرةجيش"فيهاالرسولجيشسميحتىشديدوعسر

فجهز،فرساوخمسون،واقتابهاباحلاسهابعييروثلالمائة،دينارالافعشرةقدرهابصدقة

لا.جميعهالجيشنصفبذلك

ألكبروذم،التواضعخلقفي:عشرالحاديالفصل

ناكما،العاليةوصفاتهالمثاليةاخلاقهمنوالتواضع،مهانةولامذلةغيرفييتواضعالمسلئم

اللهسنةإذ؛يخقضلئلايتكبرولا،ليرتقعيتواضعالمسلمإذ؛لمثلهينبغيولا،لهليسالكبر

منصدقةنقصتما":ا!اللهرسولقال.المتكبرينووضع،لهالمتواضعينرفعفيجارية

علىحق)":وقال.)1("اللهرفعهإلاللهاحدتواضعوما،عزاإلابعقوعبدااللهزادوما،مالي

امثالالقيامةيومالمتكبرونيحشر":ا!روقال.)2("وضعهإلاالدنيامنشيةيرتفعلاانالله

بولس()لهيفالجهنمفيسجنالىيساقونمكانكلمن4الذيغشاهمالرلمجالصورفيالذر

وقلبهبأذنهيصغيعندماوالمسلم.)3("الخبالطينةالناراهلعصارةمنيسقونالأنيارنارتعلوه

،مرةالمتواضعينعلىالثناءفياعابطرسولهوكالضماللهكلاممنالصادقةالاخبارهذهمثلإلى

لاكيف.الكبرعنالنهيفيواخر،بالتواضعالامرفيوطورا،اخرىالمتكئرينذموفي

.؟المتكئرين!قتولاالكبريتجشبلاوكيف،لهخلقاالتواضعجكلنولايتواضع

المؤمنب<منائبعكلمننجاحكواخفض>:بالتواضعاع!و!رسولهامرفيتعالىاللهقال

علىالثناءفيوقال.[37:اللإسراء]<مرحاالأرضفىئتشولا>:لهوقال.[213:الشعراء]

اتبهؤلحأ<طاعزالمؤيخينعلىأدلةوسبزت-ييحبهم>:يخهمالتواضعبو!فاوليار4

فىعلوايرلدونلالثذفيتجعياالأخرةالدارتك>:المتواضعينصاءفيوقال34[:المائد-]

إليأوحىاللهإن)":بالتواضعالأمرفياعلبضاللهرسولوقال[83:الفصص]<فساداولاالأرض

الترغيبفياعايذوقال)4(3."احدعلىاحديبغيولااحدعلىاحديفخرلاحتىتواضعواان

والصلة.البركتاب(96)مسلمرواه)1(

.(2/178)احمدالامامورواه.(2924)الترمذيرواه)3(

.(ه!6/2)النسائيورواه.(2048)دوادابورواه)2(

الجنة.كتاب()64مسلمرواه)4(



الكبروذم،التواضعخلق138

كنتنعم":قال؟وأتحا:أصحابهلهفقال،"الغنمرعىإلانبيااللهبعيساما":التواصعفي

لاجبت،ذراعأوشاةكراعإلىدعيتلو":ايرطوقال.)1("مكةلاهلقراريطعلىأرعاها

بأهلأخبركمألا":الكبرمنالتنفيرفياشوقال.)2("لقبلتكراعأوذراعإليأهديولو

يزكيهمولاالقيامةيوماللهيكفمهملاثلاثة":وقال.)4("مستكبرجوافي)3(عتلكل:النار

قال:وقال.)5("مستكبروعائل،كذابوملك،زانشيخ:أليمعذابولهمإليهميننلرولا

فيرجلبينما":ا!وقال.)6("عذبتهينازعنيفمن،رداؤهوالكبرياء،إزارهالعز"!:الله

الارضفييتجلجلفهوالارضبهاللهخسفإذمشيهفييختالراسهمرجل،نفسهتعجبهحلة

.)7("القيامةيومإلى

يلي:ماالتواضعمظاهرومق

متواضع.فهوعنهمتأخروإن،متكبرفهوأمثالهعلىالرجلتقدمإن-1

وخرج،نعلهلهسوىقاموإن،فيهوأجلسه،وفضلعليملذيمجلسهمنقامإن-2

متواضع.فهوليشيعهالمنزلبابإلىخلفه

دعوتهوأجابالسؤالفيمعهوتلطف،وطلافةببشروقابلهالعاديللرجلقامإن-3

متواصع.فهومنهخيرانفسهيرىولاحاجتهفيوسعى

فيمعهمشىأو،متاعهمعهوحملمثلهاو،القضلفيدونههوممنغيرهزارإن-4

متواضع.فهوحاجته

وأكلدعوتهموأجاب،العاهاتوأصحاب،والمرضىوالمساكينالققراءإلىجلسإن-5

متواضع.فهوطريقهمفيوماشاهممعهم

متواضع.فهومخيلةغيرفيولبس،اسرافغيرفيشربأواكلإن-6

للتواضع:عاليةاهنلةوهذه

فقاليطفاالسراجفكاديكتبوكانضيفليلةأتاهالعزيزعبدبنعمرأنروي-1

فقال.ضيفهيستخدمانالرجلكرممنليمر:فقال.؟فاصلحهالمصباحإلىاقوم:الضيف!

.(7/32)،(3/102)البخاريرواه)2(.(3/116)البخاريرواه)1(

.المختالالجسمالضخمهواو،المنوعالجموعهو:والجواظ.الجافيالغليظهو:العل)3(

.(3/145)أحمدالامامورواه.الجنةكتاب(47.)46مسلمرواه)4(

والصلة.البركتاب()136مسلمرواه)6(.(8604.)8704داودأبورواه)5(

.(163/)7البخاريرواه)7(
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وملاالبطةإلىوذهب.تنبههفلانامهانومةأولإنها:عمرفقال.؟الغلامأنبهإذا:الضيف

ذهبت:قائلاأجابه.؟المؤمنينأميريابنفسكانتقمت:الضيفلهقالولما،زيتاالمصباح

متواضعا.اللهعندكانمنالناسوخير،شيءمنينقصما،عمروأناورجعت،عمروأنا

بالمدينةخليفةيومئدوهوحطبحزمةيحملالسوقمنأقيل!ههريرةأباأنروي-2

الحطب.حزمةيحملوهوليمرللاميرأوسعوا:ويقول،لمروان

أميروهوالدرةاليمنىيدهوفي،اليسرىبيدهلحماحاملامرةالخطاببنعمررئي-3

يومئذ.وخليفتهمالمسلمين

أميرياعنكيحمل:لهفقيلملحفتهفيفجعلهلحفااشترى!هعليهاأنروي-4

يحمل.أنأحقالعيالأبو،لا:فقال؟المؤمنين

ايرهـالرسولبيدلتاخذالمدينةإماءمنالامةكانتإن)":ل!همالكينانسقال-5

.)1("شاءتحيثبهفتنطلق

الملبسمنالناسأحدبفيماترىما:الخدريسعيدلابىقلت،سلمةابوقال-6

شيءوكل،للهوالب!ق،للهواشربللهكلأخياينيا:ففال؟والمطعموالمركبوالمشرب

الخدمةمنبيتكفيوعالح،وسرفمعصيةفهوسمعةاوْرياءاومباهاةاوزهوذلكمندخله

البيت،ويقم،البعيرويعقل،الناضحيعلفكان:بيتهفيادعاللهرسوليعالجكانما

أعياإذاعنهويطحن،خادمهمعوياكل،الثوبويرقع،النعلويخصف،الشاةويحلب

وينقلب،ثوبهطرففييجعلهأو،بيدهيعلقهأنالحياءيمنعهولا،السوقمنالشيءويشتري

مناستقبلهمنكلعلىمبتدئاويسلم،والصغيروالكبير،والققيرالغنييصافح،اهلهإلى

المؤمنين.اي:الصلاةاهلمنعبدااوحزا،أحمراواسوداو،وكبيرصغير

**ع!

ذميمةأخلاقجملةفي:عثصرالثانيالفصل

الكسل(،العجز،العجب،الزياء،الغ!ثق،الحسد،الظلم)

ا-الاللم:

ذا؛احدمنلنفسهالظلميقبلولا،لاحدظلمعنهيصدرفلا،يظلمولايظلملاالمسلم

.الأدبكتاب61()البخاريصحيح)1(
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<تظدونولالظلمونلا>:تعالىقال.معاوالسنةالكتابفيمحرمالثلاثةبأنواعهالظلم

.[27و:البقرة]

د!وقال.[:91]الفرقان<!بيراعذاجمانذقهمن!ميظلمومن>:سبحانهوقال

فلامحرمابينكموجعلتهنفسيعلىالظلمحرمتإنيعبادييا)":صننيهنج!نبيهعنهيرويهفيما

.)2("اقيامةيومظلماتالظلمفإنالظلماتقوا":والسلامالصلاةعليهوقال.)1("تظالموا

وكذلث<:قرأثم.)3("أرضينسيعمناللهطوقهالارضمنشبيرقيدظدامن)):وقال

واتق":وقال.[201:هود].)4(<شديدالص5،أخذإنجملمةو!الننرىأضذاذآرئابأخذ

لأ.)5("حجاباللهوبينبيعهاليسفإنها!ظ!ومدعوة

هي:نمالاللموانواع

هم>والكفرون:سبحانهقال،تعالىبهبالكفريكونوذلك)6(لربهالعبدظلم-1

إلىتعالىعباداتهبعضيصرفبأنتعالىعبادتهفيبالسنركويكون.[254:أصبضهـةأ[<اطلون

.[13:<]لقمالىعنليصلرلصالمثركإت>:سبحانهقال.غيره

أموالهمأوأبدانهمأوأعراضهمفيبأذيتهموذلك،:هـظوفاقهاللهعبادمنلغيرهالعبدظلم-+

معهفليتحللهشيءمناو،عرضهمنلاخيهمظلمةعندهكانتمن":صن!لمحهشداللهنبيقال،حقبغير

لهيكنلىوإن،مظلمتهبقدرمنهاخذصالحعمللهكانإن،درهمولاديناريكونلاأنقيلاليوم

فقدييمينهمسليمامرىءحقاقتطعمن)):وقال.)7("عليهفحملصاحبهسيئاتمنأنذحسنات

وإن:ففال؟اللهرسوليايسيراكانوإن:رجلففال،الجنةعليهوحرم،التارلهاللهأوجب

مادينهمنفسحةفيالمؤمنفىاللن":والسلامالصلاةعليهوقال.)8("أراكمنقضيباكان

.)15(((وعرضهومالهدمه:حرامالمسلمعلىالمسلمكل)):وقال.)9("حرامادمايصبلم

والسيئاتوالجرائمالذنوبأنواعبآثاروتلويثهابتدسيتهاوذلك،لنفسهالعبدظلئم-3

.(0924)الترمذيرواه)1(

.(1/11)المستدركفيالحاكمروواه.(2/29)احمدالإمامرواه)2(

.المساقاةكتاب(142)مسلمورواه.(4/013)،(3/171)البخاريرواه)3(

.(6/49)البخاريرواه)4(

.(83و6)،(3/936)الكبرىالسننفيالبيهقيوذكره.(2/136)الدارقطنيرواه)5(

لااللهانمعناهاذ.(118:النحل)<يطلمونأنفسهغكالزاولبهنظلتنهموما>:تعالىاللهقولم!يتنافىلاهذا)6(

.83()6/،936(/)3الكبرىالسننفيالبيهقيذكره)7(.أنفسهمعلىعائذظلمهمضررلانما،بطمهميتضرر

والصلة.البركتاب(01)مسلمرواه)15(.(9/2)البخاريرواه)9(.الايمانكتاب(218)مسلمرواهالأ(
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(ينالموتأنفسهم!الؤاولبهنظلموناوصما<:تعالىقال،ورسولهاللهمعاصيمن

يؤثرلماعرضهاإذ؛لتفسهظالثمهوحشوالقو1الإثممنالكبيرةفمرتكب.[:165الاعراف]

تعالى.منهوالبعد،اللهللعنةاهلابهفتصبحوالظلمةالخبثمنفيها

ب-الحسد:

ويؤثرللجميعالخيريحبداممافيهوصفاولالهخلقاالحسديكونولاجحسدلاالمسلم

فيه.والإيثار،الخيرحب:الكريمينالخلقينلذينكمنافالحسداذ؛فيهنفسهعلى

بينفضلهاللهقسمةعلىاعتراضالحسدلان؛عليهويمقتالحسدخلقيبغضوالمسلم

وقال.[54:افء]؟<فضلامناللهءاتيهممآعلىالناسئحسدونا!>:تعالىقال،خلقه

فوقبعفحهمورفععاالذنياااحؤةفيمعينتهتمبينهمقسمنانخنرثبقرختبنسمونأهص<:تعالى

.[32:الرخرف]<سخرئابعضمابغصمليئخذدرجتبعبن

غيرهعنسلطاناوجاهاوعلماومالمنالنعمةزوالالمرءيتمنىان:أولهما:قسمانوالحسد

بها.يظفرولملهتحصللمولوغيرهعنالنعمةزواليتمنىان،شرهماوهو:وثانيهما..لهلتحصل

صلاحاومالاوعلممنغيرهنعمةمثلنعمةحصولتمنيوهو؛الغبطةالحسدمنوليس

مالااللهاتأهرجل:اثنتينفيالاحسدلا)":ظ!آلقوله،غيرهعنزوالهاتمنيبدونحال

والمراد.)1("ويعلمهابهايقضيفهوالحكمةاللهاتاهورجل،الحقفىهلكتهعلىفساطه

التبوئة.والسنةالكريمالقرانهنابالحكمة

!ا<:تعالىقال،احدايحسدانلأحديحلفلا،قطعياتحريمامحرمبقسميهوالحسد

.[901:البقرة]<انفسهمعندمنحسدا<:وقال.<فضلامناللهءاتحهصماعلىالئاسئحسدون

مقتضالذميمالخلقلهذاتعالىاللهفذم.[5:الفدق]<حسدإذاحاسدشزوصمن<:وقال

عنهونهيهلهتحربه

وكونوا،تقاطعواولا،تدابرواولا،تحاسدواولا،تباغضوالا":!اط!اللهرسولوقال

والحسد؛إباكم":وقال.)2("ثلاثفوقاخاهيهجرانلمسلميحلفلا،إخوانااللهعباد

.)3("العشباو-الحطبالنارجملكماالحسناتياكلالحسدفإن

.(2/134)،28(/1)البخاويوواه)1(

.0194()داودأبوورواه،والصلةالبركتاب7()مسلمورواه،25(.8/23)البخاريرواه)2(

.الادب(51)داودابووواه)3(
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نفسه،منبدفعهقاومهعصمتهوعدمبشريتهبحكمالحسدخاطرلهخطرانوالمسلم

الشيءأعجبهوإن،فيهللثيعملاوبموجبهفيقوللهعزيمةاوهفايصيرلاحتىلهوكراهيته

ويسلم.فيهيؤثرلاوبذلك،باللهالاقوةلااللهشاءما:قال

الفو:-ج

يغدرأو،أحدايغشأنلهفليس،عليهاويعيش،مسلملكلبالتصيحةتعالىللهيدينالمسلم

للمسلمخلقايكونلاوالقبح،المرءفيقبيحةذميمةصفاتوالغدروالخيانةالغشإذ؛يخوناو

معتتنافىالصالحوالعملالإيمانمنالمكتسبةنفسهطهارةاد،الاحوالمنبحاللهوصفاولا

الشر.منبعيدالخيرمنقريبوالمسلم،فيهاخيرلامحضشرهيوالتيالذميمةالخلائقهذه

يلي:فيمانبينهاحقائقالهتالفوولخلق

فيه.ليقعالفسادأوالشرأو،القبيحلأخيهالمرءيزينأن-1

الفاسد.الخبيثباطنهعليهويخفي،الصالحالطبالشيءظاهريريهأن-2

وغشا.لهوخديعةبهتغريرابمويسرهيضمرهماخلافلهيظهرأن-3

والنميمة.فيهبالوقيعةصديقهأو،خادمهأو،ولدهأوزوجهأو،عليهمالهإفسادإلىيعمدأن-4

.ويغدريخونهثمسركتمانأومالأونفسحفظعلىيعاهدأن-5

اللهبكتابمحرمةالثلاثةهذهإذ؟ورسولهللهمطبعهووالخيانةوالغدرللغشتجنبهفيوالمسلم

فننداتحقسبرامابغتروالمؤمختالمؤمنينلودوتوالذين<:تعالىاللهفال،اتن!رسولهوسنة

نفسه!فىينكثفإنمائكثفمن>:!طوقال.[58:ا!حزاب]<نباوإثحابقئتااحئملوا

.[43:فاطز]<باهلهإلاآلسيئالمكريحيقرلا>:وتعالىسبحانهوقال.01[:]الفتح

فليس-خادمه-مملوكهأو،امرىءزوجة-أفسد-خببمن)":عالهاصزق!اللهرسولوقال

فيهكانمنهنخصلةفيهكانومن،خالصامناففاكانفيهكنمناربع":وقال.)ا("منا

وإذا،غدرعاهدوإذا،كذبحدثوإذا،خاناؤتمنإذا:يدعهاحتىالنفاقمنخصلة

أصابعهفنالتيدهفادخلطعام-كبيركيس-صبرةعلىمروقدصزيهندوقال.)2("فجرخاصم

:قال،اللهرسوليا-المطر-السماءأصابته:قال"؟الظعامصاجباياهذاما":ففالبللا

.(4883)داودأبورواه)ا(

.الإيمانكتاب(601)مسلمورواه.(3/173)،(1/15)البخاريرواه)2(
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.)1("منيفليسغترمن؟الناسيراهحتىالصاعامفوقجعلته"أفلا

:الرياء-د

خلقاوتوحيدهإيمانهمعفيتنافىموحدمومنوالمسلم،وشركنفاقالرياءإذ؛يراص!لاالمسلم

الخلقهذابغضفيالمسلمويكفي،مرائياولامنافقابحالالمسلميكونفلا،والتفاقالرياء

المرائينمتوعداتعالىقالإذ؛عليهويمقتانيكرهانهورسولهاللهأنيعلمأنمنهوالنقورالذميم

يراءوت!همالذين!ساهونصلاقنهثمعنهمالذين*لقمصفين>فوتل:والنكالبالعذاب

غيريفيهأشركعملاعملمن":اننصبرسولهعنهرواهفيماوقال[الماعون]<الماعونويمنعون

اللهراءىراءىمن":اعايطوقال.)2("الشركعنالاغعياءاغنىوانابريءمنهواناكلهلهفهو

:قالوا"الاصغرالشركعليكمأخافماأخوفإن":وقال.)3("بهاللهسمعسمعومنبه

العبادجازىاذاالقيامةيوم!تاللهيقول،الزياء)":قال؟اللهرسولياالأصغرالشركوما

.)4("الجزاءعندهمتجدونهلفانظرواالدنيافيتراءونكنتمالذينإلىاذهبوا:بأعمالهم

فيوالمنزلةبينهمالحطوةعلىللحصول!تالمعبودبطاعةالعبادإرادةفهيالرياءحقيقةوأما

قلوبهم.

يلي:مامنها،مظاهووللوصياء

مذإصنايتركهاأومنهاينقصوأن،فيهاعليهوأثنيمدحإذاالطاعةفيالعبديزيدأن-1

فيها.عيبأوعليها

.وحدهكانإذاعنهاويكسل،الناسمعكانإذاالعبادةفيينشطأن-2

بها.تصدقلماالناسمنيراهمنلولا،بالصدقةيتصدقأن-3

يريدلاوهووالمعروفالطاعاتمنيعملهمايعملأو،والخيرالحقمنيقولهمايقولأن-4

فقط.الناسيريدوإنمامطلفااللهيريدلاأو،معهالناسمنغيرهيريدوإنماوحدهبهاالله

:والغرووالعجبهـ-

ذإ؛الحالاتمنحالةفيلهوصفايكونالاأنويجتهد،والغرور)5(العجبيحذرالمسلم

.الإيمانكتاب(461)مسلمرواه)1(

.!وشركهتركهغيريمعيفيهاشركعملاعملمنالشركعنالمثركاءاغنىآنا5:هومسلموقظ.103(2/)أحمدالإمامرواه)2(

الزهد.كتاب47()مسلمرواه)3(

.286(/3)الأسفارحملعنالمغنىفيالراقيوذكره.922(.5/228)أحمدالإمامرواه)4(

العمل.اوبالنفيرالإعجاببسببوالكبرالزهو)5(
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انقلبتنعمةمنفكم،والمآلالحالفيالمهالكأعطمومن،الكمالعنالعوائقأكبرمنهما

عضالا،داءبهمافكفى،ضعفااحالاهاقوةمنوكم،ذلاصيراهعزمنوكم،نقمةبهما

والسنةالكتابجاءولهذا،وخافهماالمسلمحذرهمافلذا،وبالاصاحبهماعلىبهماوكفى

وغريهماللهاضيجاءحتئالأما!ق<وغرتكم:تعالىاللهقالمنهماوالتحذيروالتنفير،بتحريمهما

.6[:الانفطانر]<اتحروبرئكصكماالالنسنيخايها>:وقال.14[:الحدب<]الغروربالله

وقال.25[.اقبئ]<شئاعنيبمتمنفلغدياعجبئعماذحعئن<وئوتم:وقال

.)1("بنفسهالمرءواعجاب،متبعوهوى،مطناغشج:مهلكاث"ثلاث:عرئداللهرسول

فعليكبرأيهرأيذيكلوإعجاب،متبعاوهوى،مطاعاشخارأيتإذا":وقال

نفسهاتبعمنوالأحمق،الموتبعدلماوعملنفسهدانمنالكيس)":وقال.)2("بنفسك

.)6("الامانياللهعلىوتمنى،هواها

..لذلكمئلات

نارمنخلقتني:فقالوأصلهبنفسهواغتر،بحاله-عليهاللهلعنة-إبليسأعجب-1

قدسه.حضرةأنسومن،رحمتهمناللهفطردهاطينمنوخلقته

عذاباللهفأذاقهم.قوةمناأشدمن:وقالوابسلطانهاواغترتبقؤتهاعادأعجبت-2

.الاخرةوقيالدنياالحياةفيالخزي

الليلةلأطوفن:فقال-والسلامالصلاةأفضلنبئناوعلىعليه-سليماناللهنبيغفل-3

اللهفحرمهاللهشاءإن:يقلفلمغفل،اللهسبيلفييجاهدولداامرأننكلتلدامرأةمائةعلى

الولد.ذلكسبحانه

.!قلةمناليومنغلبلن:وقالوابكثرتهمحنينفيطظ!تداللهرسولأصحاباعجب-4

عادواأنإلىمدبرينوئواثم،رحبتبماالأرضعليهمضاقتحتى،مريرةبهزيمهفاصيبوا

الله.فنصرهماللهالى

يلي:ماالغروومظاهوومن

عدمعلىذلكفيحملهمعارفهبكثرةويغتر،بعلمهالمرءيعجبقد:ا!!في-1

ضعيف.وهو(1/19)الزوالدمجمعفيالهيثتيذكره)1(

.(63/)7تفسيرهفيالطيريوذكره.(7!/8)المتفينالسادةاتحاففيالربيديذكره)2(

.(1/57)المستدركفيالحاكمورواه.(24/)4أحمدالامامرواه)3(
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واستصغار،العلمأهلمنغيرهاحتقارعلىيحملهأوْ،الاستفادةترلثوعلى،الاستزادة

.الههلاكابهذاوكفى51،سو

علىويتعالى،ويسرففيبذرعرضهبكثرةويغتر،مالهيوفرةالمرءيعجبقد:المالفي-2

فيهلك.الحقويغمط،الخلق

ويخاطر،ويفامر،ويظلمفيعتديسلطانهبعزةويغتربقؤتهالمرءيعجبقد:القوةفي-3

ووباله.هلاكهذلكفيفيكون

المعاءلي،اكتسابعنفيقعدواصلهبنسبهويغتربشرفهالمرءيعجبقد:الشرففي-4

.ويهونويذل،ويصغرفيحقر،نسبهبهيسرعولم،عملهبهفيبطىءالكمالاتطلبعنويضعف

الإدلالعلىذلكفيحمله،طاعتهبكثرةويغتز،بعملهالمرءيعجبقد:العبادةفي-5

.باغترارهويمثعقى،بعجبهويهلك،عملهفيحبط،منعمهعلىوالامتنان،ربهعلى

..!علابخ

وا،مالأو،علممناليوماللهأعطاهمابلربالعلمتعالىاللهذكرفيالداءهذاوعلاج

لامحثرتمهماللربالعبدطاعةوان،ذلكشاءلوغدايسلبهقدشرفاو،عزةاو،قوة

كلمصدرهوإذ؛بشيءعليهيدللاتعالىاللهوان،عبدهعلىاللهانعممابعضتساوي

ولا:قالوا"عملهمنكمأحداينجيلن":يقولاير!رالرسولوان،خيركلوواهب،فضل

.)1("برحمتهاللهيتغمدنيانالااناولا":قال؟اللهرسولياانت

والكسل:العجز-و

خلقانوالكسلالعجزإذ؛ويحرصويعمل،وينشطيحزمبل،يكسلولايعجزلاالمسلم

العجزمنبكأعوذإنياللهم":يقولكانمافكثيرا،ابر!راللهرسولمنهمااستعاذذميمان

ماعلىاحرص":فقالوالحرصبالعمل!ن!وأوصى.)2("والبخلوالهرموالجبن،والكسل

،كذالكانكذافعلتنيالو:تقلفلاشيغاصابكوإذا،تعجزولاباللهواستعن،ينفعك

.)3("الشيطانعملتفتحلوفإن،فعلشاءومااللهقدر:قلولكن

عنيقعدوكيف،يخيلاولاجبانايرىلاكما،كسولاولاعاجزاالمسلميرىلافلهذا

.(8/122)البخاريرواه)1(

.(8/257.258)النسائيورواه.(9702)مسلمورواه.(8/89)،(28/)4البخاريرواه)2(

.القدركتاب()34مسلمرواه)3(



146
والكسلالعجز/ذميمةأخلاقجملةفي

.؟الكونفيالسننوقانون،الأسباببنطاميؤمنوهو،ينفعهماعلىالحرصيتركأو،العمل

زبدمنمغقرةإكسابتوآ<:قولهفيالمسابقةإلىاللهبدعوةيؤمنوهوالمسلميكسلولم

ذلكوفى<:قولهفيبالمنافسةويأمره.[21:ا!!ل]<والازضالسماءكعرضقعرضهاوجثة

.[26:الم!فين]<اقنئفسونفقتنافس

يكنلماصابهماانوعلم،بالقدروامن،بالقضاءايقنوقد،يحجماوالمسلميجبنولم

النافعالعملعنالمسلميةعدولم؟الاحوالمنبحالليصيبهيكنلمأخطأهماوأن،ليخطه

منلأنفس!ذقذمواوما><بب!قروهفلنخئرمنقغلواومما>:بهالبرآنهاتفيسمعوهو

.؟<أخيموأغظمخيماهواللهعدتجدوجر

والكسل:الينمظاهر

غيرعملاوكلامأوبنومالإجابةعنويتشاغلللضلاةالمؤذننداءالمرءيسمعأن-أ

.الصلاةوقتآخرفيمنفردافيصلييقومثم،الصلاةوقتيخرجيكادحتىضروري

فيمتجولاأوالمتنزهاتوكراسيالمقاهيمقاعدعلىوالساعاتالساعةالمرغيفضيأن-2

ينجزها.فلاالإنجازتتطلبأعمالولديهوالاسواقالشوارع

الدور،وبناءالمنازلعمارةأوالأراضىغراسةأوْالعلمكتعلمالنافعالعملالمرءيتركأن-3

غيرأنهاو،الشنكبيرأنهبدعوىيتركها؛الاخرةأوالدنيافيالنافعةالاعمالمنذلكإلىوما

والاعوامتمرالأيامويترك،طويلاوزمناواسعاوقتايتطلبالعملهذاأنأو،العمللهذااهل

.أخراهاودنياهفيبهينتفععملايعملولا،تمضي

وأ،يحجفلمعليهقادروهو،حجكفرصةوالخيرالبرأبوابمنبابلةيعرضأن-4

لياليهيغتنمفلمرمضانشهردخولكفرصةأو،يغثهفلمإغاثتهعلىقادروهو،لهفانكوجود

والإحسانوصلتهمابرهماعلىقادروهواحدهمااو،عاجزينكبيرينابوينمموجوداو،بالقيام

بالله.والعياذ،عقوقاأو،وبخلاشحاأو،وكسلاعجزاإليهمايحسنولميبرهماولمإليهما

فيهايحفظأخرىداراوكسلاعجزالهيطلبولم،هوانأوذلمبدارالمرءيفيمأن-5

وكرامته.شرفهفيهاويصون،دينه

كلمنبكونعوذ،والبخلالجبهنمنبكونعوذ،والكسلالعجزمنبكنعوذإنااللهم

وسلم.وصحبهوآلهمحمدنبيعاعلىاللهوصلى،ينفعلاوعمل،يرضيلاخلق



العباداتفي:الرابعالباب

الطهارةفي:الأولالفصل

:موادثلاثوفيه

وبيانها:،الطهارةحكمفي:الأولىالمادة

حكمها:-1

.[6:]المائدةقاظهروا<جنحاكنتخوإن>:تعالىقال،والسنةبالكتابواجبةالطهارة

ويحباليوبينيحمثاللهان>:سبحانهوقال.[4:المذثز]<!روفزو!ادك>:!وقال

صلاةتقبللا":وقال)1("الطهورالصلاةمفتاح":اعوءوقال[222:]البقرةالمن!فريت<

.)3("الإبمانسطرالطهور":وقال.)2("طهوربغير

بيانها:-2

وباطنة.،طاهرة:قسمانالطهارة

منالصادقةبالتوبةوذلك،والمعصيةالذنباثارمنالنفستطهبرهي،الباطنةفالطهارة

والغشوالغلوالحقدوالحسدوالشكالشركاقذارمنالقلبوتطهير،والمعاصيالذنوبكل

والصدقوالحلمالخيروحبواليقينبالإخلاصوذلك،والسمعةوالرياءوالعجبوالكبر

الصالحة.والأعمالالنياتبكلتعالىاللهوجهوإرادة،والتواضع

.الحدثوطهارة،الخبثطهارة:هيالظاهرةوالطهارة

صلاته.ومكان،وبدنه،المصليلباسمنالطهوربالماءالنجاساتبإزالةتكونالخبثقطهارة

والتيمم.،والغسل،الوضوء:وهيالحدثوطهارة

:الطهارةبهيكونفيما:الثانيةالمادة

بشيئين:تكونالطهارة

غالبا،عنهينقكشيءيخالطهلمبحيثخلقتهاصلعلىالباقيوهو:المطلقالماء-1

والبحارالذائبةوالثلوج،والأنهاروالأوديةوالعيونالاباركمياهوذلك،طاهرااوكاننجسا

.123(/1)احمدالإمامورواه.61()دوادابوورواه.238(/3)الترمذيرواه)1(

.الطهارةكتاب1()مسلمرواه)3(.(1)الترمذيرواه)2(
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صزلمحهفي:الرسولوقول[)4:اغرانا]<طهورامانالت!ماءمنوانزتجا>:تعالىلقوله،المالحة

.)1("فيهتحدثبنجاسةلونهاوطعمهاوريحهتغيرإنإلاطهورالماء"

وا،حجارةاوْ،رملاو،ترابمنالطاهرةالأرضوجهوهو:الطاهزالصعيد-2

.)2("وطهورا،مسجداالارضليجعلت":صننلمحإألقوله،سبخة

تعالى:لقولهونحوهلمرضاستعمالهعنالعجزعددأو،الماءفقدعندمطالراالصعيدويكون

الصعيدإن":لمجهاالرسولوفول.[43:أسساغا]<طيباصعياافتيذمواماتجدوا)فلم

ولإقراره.)6-("بشرتهفليمسهالماءوجدفإذا،سنينعشرالماءيجدلموانالمسلمطهورالطيب

نفسهعلىفيهاخافالبرودةشديدةباردةليلةفيالجنابةمنالتيغعلىالعاصبنعمروص!لمحهأ

.)4(الباردبالماءاغتسلهوإن

:النجاساتبيانفي:الئالثةالمادة

وامذياو،بولاوعذرةمنالادميفرجممامنالخارج:وهينجاسةجمع:النجاسانت

كثيراكانماوكذا،لحمهأكللمحلمحيوانكلورجيعوروثبولوكذا،منيأو،ودي

فإنهادبغتإنالجلودالاواجزاوْهاالميتةانواعوكذا،متغيرقيءاوقيحاو،دممنفاحشا

.)5("طهرفقددبئإهابأيما":!صتنيإ!الرسوللقولبالدباغتطهر

الحاجةقضاءآدابفى:الثاقالفصل

:موادثلاثوفيه

وهو:التخليقبلينبغيفيما:الأولىالماذة

!!اكان":صزيهنجدالتبيانرويلما،أنظارهماعنبعيداالناسمنخاليامكانايطلبأن-1

.)6("احديراهلاحتىانطلقالبرازاراد

ماإلَّاشي!ينخسهلاالماء":اخرىبروايةصحيخأصلوله،الإسلاجةالأمةعندبهوالعمل،ضعيثوهوالبيهقيرواه)1(

.(174/)1النسائيورواه.()66داودابورواه"طعمهفغئرعليهغلب

.(1/19/911)البخاريفيواصله(0؟1/2)احمدالإمامرواه)2(

التيتم.كتاب()7تعليقاالبخاريرواه)4(.(001.018/)؟أحمدالإمامرواه)3(

.والتيرةالقرعكتاب()4النسائيورواه.()1728الترمذيرواه)5(

.()2داودابورواه)6(
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محمدنقشهخاتمالبس":عد5اصع!قىانهرويلما؛تعالىاللهذكزفيهمامعهيدخللاان2-

.)1("وضعةالخلاءدخلاذاوكان،اللهرسول

اعوذانياللهم،اللهبسم":ويقول،الخلاءإلىالدخولغطاليسرىرجلهيقدمأن-3

ذلك.يقولكاناير!أنه،البخاريروىلما؛)2("والخبائثالخبثمنبك

شرعا.بهالمامورلعورتهسترا،الأرضمنيدنوحتىثوبهيرفعلاان-4

تستقبلوالا":ايرشلقوله؛مستدبرهاأو،القبلةستقيلالبولأوللغائطيجلسلاان-5

.)3("بولاوبغائطتستدبروهاولا،بفروجكمالقبلة

المممرةأشجارهمأومياههثماو،طر!ماوْ،الشاسظلفيبولاولغائطيجلسلاان-6

.)4("والظل،الطريق-وسط-وفارعةالمواردفيالبراز:الثلاثةلملاعن1اتقوا":1يرشقوله

.المثمرةالاشجارتحتالتبرزعنالتهئيكذلكعنةوردوقد

عنمنهماواحدفليتواركلالرجلانتغؤطإذا":!فيقولهالتبرزحاليتكلملاان-7

.)5("ذلكعلىيمقتاللهفإنيتحدثاولا،صاحبه

:والانباءالانبارفيينبغيفيما:الثاذيةالهادة

فإنه،با!امولابالروثتستجيؤوالا":اير!قوله،روثأوْبعظميستجمرلاان-1

ولا،ونحوهكورقأوللاستعمالصالحككتانمنفعةفيهبماولا)6("الجنمناخوانكمزاد

.حرامالمصالحوإفسادالمنافعتعطللان؛كمطعومحرمةذاكانبما

أحدكميمسلا":كل!ا!لقولهبهاذحوةيمقاو،بيمينهيستنجيأويتمسحلاأن2-

.)7("ل!نهالخلاءمنيتمسحولايبولوهوبيمينهذكره

استجمرالنقاءيحصللمفإنبثلاثكت!مزكفأ،وتيرعلىالاستجماريقطعأن-3

أناو،بولاو،بغائطالقبلةنستقيلاناير!اللهرسولنهانا":سلمان!مول،سلايخمس

.)8("عظماوبرجيعنستنجياناو،احجارثلاثةمنباقلنستعجياناو،باليميننستنجي

.(88/)8،(1/48)البخاريرواه)2(.()91داودأبورواه()1

.(م!/1)الدارقطنيورواه.(1/22)النسائيرواه)3(

صحيح.بد(167/)1الحاكمورواه.()26داودابورواه)4(

.(3258.)18الرمذيرواه)6(.()9142الميزانلسان)5(

.(1/172)الدارممطورواه.(031/)5احمدالإمامرواه)7(

.(1/38)النسابيورواه.()7داودابوورواه.()16الرمذيرواه)8(
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والحمير.البغالروثهو:والرجيع

اكتفىوإن،بالماءاستنجىثم،أولاالحجارةقدموالحجارةالماءبينجمعإن-4

؛بالماءيستطيبواانأزواجكنمرن":رضزجمهدعائشةلقول؛أطيبالماءانغير،اجزاهبأحدهما

.)1("يفعلهكانع!هاص!ط!اللهرسولفإن،أستحييهمفإني

به:،الفراغبعدبنيبنا:الثالثةالمادة

ذلك.والسلامالصلاةعليهاللهرسوللقعلالخلاءمنخروجهعنداليمنىرجلهيقدمأن-1

الحمدأو،وعاقانيالاذىعنيأذهبالذيللهالحمدأو.)2("غفرانك":يقولأن-2

وأذهب،لوتهفيئوأبقىلذتهأذاقنيالذيللهالحمدأو،واخرهأولهفيإليأحسنالذيلله

وحسن.واردهذاوكل،أذاهعني

الوضوءقي:الثالثالفصل

:مواداربعوفيه

وفضله:الوضوءهروعيةفي:الأولىالمادة

1-مشروعيتة:

الىفبماذاءامنوأالذجمتتايها>:تعالىاللهقال،والسبهبالكتابمضروعالرضوء

الكمبين<الىوأزطحمبرءوسكموامسحوأانمرافقإلىوايديكخوجوهنكمفاغسلوأالضلؤؤ

.)3("يتوضأحتىأحدثإذااحدكمصلاةتقيللا":ظلاص!هاللهرسولوقال.[6:]المائدة

:الوضوءفضل-2

بهاللهيمحوماعلىأدفىألا)":اعننءالرسولقولعطيمةفضيلةمنللوضوءلمايشهد

،المكارهعلىالوضوءاسباغ":قال،اللهرسوليابلى:قالرا"؟الدرجاتبهويرفع،الخطايا

توضأإذا":وقوله)4("الرباطفذلكمالصلاةبعدالصلاةوانتطار،المساجدإلىالخطاوكثرة

معأوالماءمعبعينيهإليهانظرخطبئةكلوجههمنخرجتوجههفغسلالمؤمنأوالمسلمالعبد

.(91)التر!ذيرواه)1(

.(6/155)احمدالإمامورواهحسنوهو7()الترمذيرواه)2(

.الطهارةكتاب41()مسلمرواه)4(.46(/1)البخاريرواه)3(
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حتىالماءقطرآخرمعاوالماءمعيداهبطنثشهاخطيئةكلخرجتيديهغسلوإذا،الماءقطراخر

.)1("الذنوبمننقيايخرج

ومكروهاته:،وسننهالوضوءفرائضفي:الثانيةالهادة

وهي:،فرائضه-ا

إنما":ا!و!لقولهتعالىاللهلامرامتثالا؛الوضوءفعلعلىالقلبعزموهي:التية-1

.)2("بالنياتالأعمال

؛الاذنوتدإلى،الاذنوتدومن،الذقنمنتهىالىالجبهةاعلىمنالوجهغسل-2

.<وصهكغفاغسلوا>:تعالىلقوله

.<اتمراصفقإلىوأتديكخ>:تعالىلقوله؛المرفقينإلىاليدينغسل-3

.<برءوسيخواسخوا>:تعالىلقوله؛القفاإلىالجبهةمنالرأسمسح4-

.<الكعبتنالىوارطحم>:تعالىلقوله؛الكعبينإلىالرجلينغسل-5

ثمالراسيمسحثم،اليدينثم،أولاالوجهيغسلبأنالمغسولةالاعضاءبينالترتيب-6

إلخ....اليدانثماولاالوجه:هكذااللهأمرفيمرتبةلورودهاالرجلينيغسل

العبادةقطحإذ؛الرمنمنفاصلبلاواحدوقبفيالوضوءعملوهوالقورأوالموالاة-7

ناغير.[؟؟:محفد]<أ!لكؤنتطلواولا>:تعالىقال،عنهمنهيفيهاالشروعبعد

الرمن؛طالوإنإراقتهأو،انقطاعهأوماءكنفادلعذركانماوكذا،عنهيعفىاليسيرالقصل

وسعها.الانفسااللةيكل!لاإذ

سننه.منيعدهوبعضهم،فراتصفالوضوءمن"الدلك"العلمأهلبعصريعد:[تنبيه]

خاص!.حكماوباسميستقلفلاللعضوالغسلتماممنانةوالحقيقة

هي:،سننه-ب

يذكرلملمنوضوءلا":ايرو!رلقوله؛اللهبسم،الشروععنديقولبأن.التسمية-1

.)؟("عليهاللهاسم

إذا":اتنشلقوله؛نوممناستيقظإذاالإناءفيإدخالهماقيلثلاثاالكفينغسل-2

.(175/)8،(1/2)البخاريرواه)2(.الطهارةكتاب()32مسلمرواه)1(

به.العملالعلمأهلبعضراىطرقهولكثرة،ضعيفبإسناد()101ددلوأبوورواه،(41/)؟،(418/)2احمدالإمامرواه)؟(
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باش!أينيدريلافإنه،ثلاثايغسلهاحتىالإناءفييدهيغمقفلانومهمنأحدكماسنيقظ

الماءبهاويرفعالاناءفييدهيدخلانمنمانعفلانوممناستيقظقديكنلموإن)1("يده

.الوضوءسنةثلاثاكفيهليغسل

.)2("وضوءكلمعبالسواكلامرتهمامتيعلىاشقانلولا":صتنيإليدلقوله؟السواك-3

اعلإةطلقوله؛طرحهثم،شدقالىشدقمنالقمفيالماءتحريكوهي،المضمضة-4

.)3("فمضمضتوضات)اذا

طرحه:والاستعثار،بالانفالماءجذب:والاستنشاق.والاستثار،الاستنشاق-5

.)4("صائماتكونانالاالاستنشاقفيوبالغ:صننبإليذلقوله؛بنفس

يمنعنيوما"-اللحيةتخليلمنهاسنغربوقد-ياسربنعمارلقول؛اللحيةتخليل-6

.)5("لحيتهيخللءإصننفىاللهرسولراس!ولقد

سنة.والتعليث،واحدهمرةاقرضاذ؛ثلاثاثلاثاالغسل-7

ذلك.!ل!دالرسوللقعل؛باطعااوظاهراالاذنينمسح-8

."ورجليكيديكبعاصافخللتوضاتاذا":ظ!صنسدلقولهوالرجليناليدينفيبعالأصاخليل-9

توضأتمإذا)":اعتنطلقوله؛والرجليناليدينغسلفيباليمينالبدايةوهو،التيامن-15

وطهورهوترجلهتنعلهفيالتيمنيعجبه!لا!يرالنبيكان:عاتسةوقول")6(بميامنكمفابدأوا

.)7("كلهشانهوفي

اليدينوفي،العنقصفحةالىالوجهغسلفييصلبانوذلك،والتحجيلالغرةإطالة-11

امتىإن":كل!ليذلقوله؛الساقينمنشيئايغسلأنالزجلينوفي،العضدينمنشيئايغسلان

.)!("فليفعلغزتهيطيلانمنكماسنطاعفمن،الوضوءاثارمنمحجلينغراالقيامةيوميأتون

فافبلبيديهراسهمسحطصتنيإبيذاللهرسولان:لحديثبمقدمهالرأسمسحفييبدأأن-12

.)!أردهماثمقفاهإلىبهماذهبثمراسهبمقذمبدأ،وأدبربهما

.(2/241.455)أحمدالإمامورواه.الطهارةكتاب(87)مسلمرواه)1(

.(كهـ1)داودأبورواه)3(.(66)صالكالإصامرواه)2(

.الطهارة(07)النسافيورواه.(2366)داودايوورواه.(788)الترمذيرواه)4(

.(204)ماجهابنورواه.2/1354)احمدالامامرواه)6(.الترمذيورواه.مسندهفيأحمدالإمامرواه)5(

.الطهارةكتاب(91)مسلمورواه.(1/116)البخاريرواه)7(

.(32)الترمذيرواه)و(.(0!/2)أحمدالإمامرواهالا(
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محمداانواشهدلهشريكلاوحدهاللهالاإلهلااناشهد:الوضوءبعديقولان-13

الصلاةعليهلقوله؛المتطهرينمنواجعلني،التوابينمناجعلنياللهم،ورسولهعبده

لهفتحت؛الخ...اللهإلاالهلااناشهد:قالثم،الوضوءفاحسنتوضامن":والسلام

.)1("شاءألميهامنيدخلالثمانيةالجنةأبواب

ج-مكروهاتة،وهي:

التجاسة.منإليهيتطايرانيخشىلما،النجسالمكانفيالتوضؤ-1

من:وقالثلاثاتوضاوالسلامالصلاةعليهالتبيأن":لحديث،الثلاثعلىالزيادة-2

.)2("وظلمأساءفقدزاد

فيوالإسراف.)3("-حقن!-بمدابر!اللهرسولتوضا"إذ،الماءفيالإسراف-3

عنه.شيءمنهئيكل

تفويته.ينبغيلااجريفوتبتركهااذ؛الوضوءسنناكثرمنأوسعةترك-4

.)4("المرأةطهورفضلعن!اظ!اللهرسولنهى":لخبرالمرأةبفضلالوضوء-5

كا:وهي6الوضوءكيفيةهب:الثالثةالمادة

ناويا-كفيهعلىالماءويفرغ،اللهبسم:ويقول،ذلكامكنهإنيمينهعنالاناءيضعان

وجههيغسلثم،ثلاثاويستنثريستعشقثم،ثلاثايتمضمضثم،ثلائافيغسلهماالوضوء-

عرضا،الاذنوتدإلىالاذنوتدومن،طولالحيتهمعتهىإلىالمعتادراسهشعرمنبتمن

كذلك،اليسرىيغسلثمأصابعهمخللاثلاثاالعضدإلىاليمنىيدهيغسلثم،ثلاثايغسله

إلىيردهماثمقفاهإلىماسحابيديهويذهبراسهبمقدمبيداواحدةمسحةرأسهيمسحثم

لمإنماءلهمايجددأو،يديهفيبللمنبقيبماوباطناظاهرااذنيهيمسحبم،ابتداحيث

:يقولثمكذلكاليسرىيغسلثم،الكعبينإلىاليمنىرجلهيغسلثم،بلةمنبهمايبق

مناجعلعياللهم،ورسولهعبدهمحمداانواشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلااناشهد

المتطهرين.منواجعلنيالتؤابين

واستنشق،ثلاثاتمضمضثم،انقاهماحتىكفيهفغسلتوضال!طههعلياانروقيلماوذلك

.(265/)3احمدالامامورواه.(1/39)النسائيرواه)1(

.(133/)1الاسفارحملعنالمغنيفيالراقيوذكره.()174صحيحهفيخزيمةابنرواه)2(

.()82دلودابوورواه.()46الترمذيرواه)4(.(1/921)الزوائدمجمعفيالهيثميذكره)3(
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:قالثئمالكعبينإلىقدميهغسلثئممرةراسهومسحثلاثاوذراعيه،ثلاثاوجههوغسل،ثلا"ها

.)1("ابرو!اللهرسولطهوركانكيفأريكمأنأحببث"

:الوضوءذوافضفي:الوابنالمادة

هي:الوضوءنواقض

هذاويسفى،ضراطأوفساءأو،عذرةأووديأومذيأوبولمنالسبيلينمنالخارج-1

.)2("يتوضاحتىأحدثإذااحايهمصلاةاللهيقبللا":اللهرسولقوليعنيهالذيوهوبالحدب

نامفمن،السهوكاءالعين":ا!ير!رلقوله؛مضطجعاصاحبهكانإذاالثقيلالنوم-2

.)3("فليتوضا

يدريلاالعقلاستتارحالةاذ؛جنونأوسكرأولاغماءالشعرروفقدالعقلاستتار-3

ينتقض.لمأومثلافساءبمثلوضوؤهانتقضالعبدفيها

.)4("يتوضأحتىيصلفلاذكرهمسقمن":اظيلقولهوالاصابعالكفبباطنالذكرمسم-4

التعبديةأعمالهسائروتبطلبذلكوضوؤهينتقضفإنه؛كقركلمةيقولكأن،الردة-5

.[65:أمرا]<علكليحئطنألثركتلنن>:تعالىلةوله

:قال.؟الغنملحوممنأنتوضا:اشاللهلرسولالصحابةاحدلقول؛الجزورلحمأكل-6

.)5("نعم":قال.؟الإبللحوممنانتوضا:قال."شئتان"

،منسوخالحديثهذاانبحجه،الجزورلحممنالوضوءيرونلاالصحابةمنالجمهورأنإلا

.الجزورلحممنيتوضؤونلاكانواالاربعةالخلفاءبينهمومن،الضحابةمنالجماهيروبكون

منبالوضوءالامربدليلللوضوءناقضكوجودهاالشهوةقصدإذ،بشهوةالمرأهمس-7

امرأتهالرجلقبلة":عمرابنعنالموط!فيولما،الشهوةيثيرالذكرمسلان؛الذكرمس

."الوضوءفعليهجسهاأوامرأتهقئلفمن،الملامسةمنبيدهوجسها

:الوضوءمنهيستحبئما

يأني:مماواحدلكلالوضوءيستحب

.(92/)9البخاريرواه)2(.وصححهصحيحهفيالترمذيرواه)1(

العين":(/016)1والدارقطني()477ماجهابنرواهااخرىروايه(وهناك2551)7/الضعفاءفيالكاملفيعديابن)3(ذكره

الذبر.:والشه.الزباط:والوكاء."الوكاءاستطقالعينانناتفاذاالهوكاء

.(86/)5أحمدالإمامرواه)5(.وصححه(83.84.)82الترمذيرواه)4(
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نالهويستحب،ريحهأوبولهوقتهغالبفيينقطعلامنوهو،السلسصاحب-1

.-المستحاضةعلىقياسا-صلاةلكليتوضأ

نالهاويستحب،عادتهاأيامغيرفيدائماالدمعليهايجريمنوهي،المستحاضة-(2

حبياثيى:أبيبنتلقاطمةوالسلامالصلاةعليهلقوله؛السلسكصاحبصلاةلكلتتوضأ

.)1("صلاةلكلتوضعيثم"

حملهومن،فليغتسلماخاغسلمن":ا!لقوله؛حملهباشرأوماخاغسلمن-3

احتياطا.ذلكمنالوضوءالعلمأهلاستحب،ضعيفاالحديثكانولما.دأفليتوضأ

6ء**

الغسلقي:الرابعالفصل

:مواداربغوفيه

موجباته:وبيان،الغسلمشروعنتةفي:الأولىالمادة

مشروعيته:-ا

.[6:المائلىة]<فاظهروأجنباكعتم!ان<:تعالىقال،والسنةبالكتابمشروع:الغسل

تجاوزاذا":ا!وقال.43[:النساء]<تغتسلوأحئئسبيلعابرىإلاجنباولا<:وقال

.)2("الغسلوجبفقدالختانالختان

ب-موجناته:

خروجهو:والإنزاذ،إنزاليبدونولؤالختانينالتفاءوهوالجماعوتشمل:الجنابة-1

.<فاظفرواجنباكتتمهـان>:تعالىاللهلقولامرأةأورجلمنيقظةأونومفيبلذةالمني

.)3("الغسلوجبفقدالختانانالتقىإذا":والسمالصلاةعليهالرسولوقول

نقربرهنولاالمحيف!فىالنسافاغتزلوا<:تعالىلقوله:النفاسأوالحيضدمانقطاع-2

الصلاةعليهولقوله.[222:البقرة]<اتلةأمركئمحتثمنفانوهفتطهرنفإذايطهزنحئئ

.)4("اغتسلىثمحيضتكتحبسككانتماقدر)"امكثي:والسم

.()292داودابورواه)1(

."الغسلوجبفقد،الختانالختانوصى،الأربعشعبهابينجلسإذا)مسلمولقظ/1272بمحناهمسلمرواه)2(

.(فقد)كلمةذكردون(6/923)احمدالإمامورواه.(162/)6الكبيرالتاريخفيالبخاريرواه)3(

الحيض.كتاب(66.)65مسلمرواه)4(
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لأمرهيغتسلأنعليهوجبالإسلامإلىالكفارمندخلفمن:الإسلامفيالدخول-3

.)1(اسلمحينبالاغتسالالحنفيثمامةكل!شد

ابنتهبتغسيلامراذبذلكامحل!!الرسوللأمرتغسيلهوجبالمسلمماتفإذا:الموت-4

الصحيح.فيلهوردكماركأغهدماتتلمازينب

:الاغتساللهيستحبما

.)2("محتلمكلعلىواجبالجمعةغسل":ا!ر!الرسوللقول:للجمعة-1

بذلك.وامرهظ!ت!الرسوللقعليغتسلانحجاوبعمرةالإحرامارادلمنيسن:للإحرام-2

ذلك.صزيهشدالرسوللقعلبعرفةوللوقوفمكةلدخول-3

.المتقدمللحديثيغتسلأنلهاستحبماخاغسلفمن:الميتلتغسيل-4

ومكروهاته:،وسننه،الغسلضفروفي:الثانيةالمادة

وهي:،فروضه-ا

الصلاةعليهلقولهبالاغتسالالأكبرالحدثرفععلىالقلبعزموهي:النية-1

.)3("نوىماامرئلكلوإنما،بالنباتالاعمالإنما":والسلام

حتىدلكهيتعذرماعلىالماءوإفاضةدلكهيمكنمابدلكبالماءالجسدسائرتعمي!ا-2

كله.عمهقدالماءأنالظنعلىيغلب

ذلك.ونحو،كالسرةالماءعنهينبوماوتتبع-وغيرهالراسشعر-والشعرالأصابعتخليل-3

وهي:،سننه-ب

.بالذيعملكلفيمشروعةهيإذ؛التسمية-1

.تقدملماالإناءفيإدخالهماقيلابتداءالكفينغسل-2

.الأذىبإزالةالبداية-3

الجسد.غسلقيلالوضوءأعضانءتقديم-4

باطنهما.أي،الأذنينصماحوغسلوالاستنشاتالمضمضة-5

.الجهادكتاب(5و)ومسلم،المغازيكتاب(07)البخاريصحيح()ا

.(801و)ماجهابنورواه.الجمعة(8)النسائيورواه.(3/06)احمدالامامورواه.الطهارة(128)داودابورواه21(

.8/1751)،1/12)البخاريرواه)،(
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ج-مكروهاته:

هي:الغسلمكروهات

.(حفنات)امداداربعةوهوبصاعصن!يإش!اللهرسولاغتسلاذ؛الماءفيالإسراف-1

بالتجاسة.التلوبخشية،النجسالمكانفيالغسل-2

.تقدمكما،المرأةطهوربفضلالاغتسالعنتن!1النبيلنهي؛المرأةطهوربفضلالاغتسال-3

وهو!ايه!الئبيسترت":إيخنهارميمونةلقول؛نحوهأوحائطمنساتربلاالاغتسال-4

،والسلامالصلاةعليهسترتهلمامكروفاساتربلاالاغتساليكنلمفلو،)1("الجنابةمنيغتسل

.)2("فليستتر،أحدكماغتسلفإذا،الحياءيحبستيرحصي!اللهإن":ءد5اصزف!ولقوله

يغتسلنلا)":والسلاملصلاة1عليهلقولهيجريلاائذيالراكدالماءفيالاغتسال-5

.)3("جنثوهوالدائمالماءفياحدكم

الغسل:كيفيةفي:الثالثةالمادة

هي:الغسلكيفية

يستنجيثم،ثلاثاكفيهيغسلثم،باغتسالهالأكبرالحدبرفعناوئا،اللهبسم:يقولأن

نألهفإنرجليهإلا،الأصغروضوءهيتوضأثمأذىمنحولهماومابفرجيهمافيغسل

فيخللالماءفيكفيهيغمسثم،غسلهمنالقراغإلىيؤخرهماأنوله،وضوئهمعيغسلهما

الماءيفيضثم،غرفاببثلابمزابثلاباذنيهمعراسهيغسلثم)4(راسهشعراصولبها

الغسلأثناءمتتبعا،كذلكالأيسرثم،أسفلهإلىأعلاهمنبدلكيغسلهيمنالأشقهعلى

كان)):ر!غيهاعائشةلقولوذلك؛ونحوهماوالوكبتينالإبطينوتحتكالسرةالخفيةالأماكن

ثم،الإناءفييدخلهماانقبليديهفغسلبداالجنابةمنيغتسلانأراداذا!اكلفىاللهرسول

،حثيابهلاثرأسهيحثيثم،الماءشعرهيشرتثم،للضلاةوضوءهويتوضأ،فرجهغسل

.)5("جسدهسائرغلىالماءيفيضثم

.(1/002)النسائيرواه)2(.(1/84)البخاريرواه()1

.()226مسلمرواه)3(

روىلماالمفتولشعمهاتنقضولاوتدلك،حثيابثلاثراسهاعلىتحثيانفيكفيهاالمرأةاثا،الرجلالىبالئسبةهذا)4(

تحثيأنيكفيكانمالا:قال؟الجنابةلغسلافانقضهراسيضفراسدامرآائياللهرسوليا:قلت:قالتسلمةامعنالترمذي

.(243)ذاودأبوورواه.(401)الترمذيرواه)5(.الحديث"ماءمنحثيالبثلاثراسلثعلى
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بالبنابة:هنفيها:الرابعةالمادة

ممما:اموربالجنابةيمنع

منشيئاالجعبولاالحائضتقرالا)":ا!رلقولهبمونحوهاالاستعاذةإلاالقرآندراءة-1

يكنلمما،حالكلعلىالقراناعيذيقرئنااللهرسولكان":د!مهعليوقول)1(."القرآن

.)2(((جنبا

عابرىالاجنباولا<:تعالىلقولهإليهللمضطربهاالمرورإلا،المساجددخول2-

43[:النسانء<]سب!ل

وأنتصالصلؤةتفربرالاءامنواالذينيأثها>:تعالىنفلالقولهأوكانتفرضاالصلاة3-

.43[:النساء<]تغتسلوأحئدرعابرىا!جنباولاتقولونمائغلمواحىسبهري

كئثفي*ءتملقرءانإنه>:تعالىلقولهونحوهبعودولوالكريمالمصحفمس4-

الصلاةعليهالرسولولقول.[77،97:اراقعة]<المحطهرونالا!سمهلا*مكون

.)3("طاهروأنتإلاالقرآنتمسلا":والسلام

التيممقي:الخامسالفصل

:موادثلاثوفيه

له:يشرعولمق،مشروعيتهفي:الأولىالمادة

مشروعنة:-ا

سفرعلىأؤصنكعنموان>:تعالىقال،الشريفةوالسنةالكريمبالقرانمشروعالتيضم

فاتسحواطئباصعياافتشواماتجدوافلخالنسالمسغأوالغلىلطمنمنكمأحدسجآءأو

عشرالماءيجدلموإنالمسلموضوءالصعيد":اروو!روقال.43[الئساء:<]وايديمغبوصهكخ

)4(بر
.((سنير

للحكم.يشهدصحيخعلئيحديثلكنوأعله()131الترمذيرواه)1(

صحيح.وهو(1/123)الدارقطنيرواه)3(.الطهارةكتاب()168النسائيرواه)2(

.(1/261)الزوائدمجحفيالهيثميوذكره.صحيحوهرحبانوابنالنسائيرواه)4(

قبلوأصحابهوالئلامالصلاةعليهالزصوللصلاة؟عليهاعادةولاتيئمولاوضوءبلاصلىبهيميممماولاماءيجدلمفمن

التيئيم.آيةنزولبحدالصلأةيعيدواولئمالماءعدموائاوضوءبلاالتيمممشروعية
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؟ب-لمقيشرع

علىيقدرولموجدهاو،مثلهعلىيشقلاطلباطلبهبعدالماءيجدلملمنالتيمئميشرغ

يقدزلاكاناو،البرءتاخيراو)1(المرضزيادةباستعمالهيخشىكاناو،لمرضاستعماله

.إياهيناولةمنيجدولمالحركةعلى

يتيمئمثم،اعضائهبعضفيبهيتوضأفإنهكلهلطهرهيكفيهلاالماءمنقليلاوجدمنوأما

.[16:التنابن]<استطعغمااللهفانقوا>:تعالىلقوله؛بقيلما

وسننه:التيفمفروضفي:الثانيةالمادة

فروضه:-ا

هي:التيممفروصق

استباحةالمتيممفينوي"نوىماامرئلكلوإنمابالنياتالاعمالىانما)":لخبر؛النية-1

التيمم.بفعلهونحوهاصلاةمنالممنوع

.[43:التساء]<طئباصعيدافتيتموا>:تعالىلقوله؛الطاهزالصعيد-2

.الترابعلىاليدينوضغوهي،الاولىالضربة-3

.431:الئساغ]<وأيذجمبخيوصهكخاسصأ>:تعالىلقوله؛والكفينالوجهمسح-4

سننه:-ب

هي:التيممسنن

.بالذيعملكلفيمشروعةهياذ؛اللهبسم:قولهي،التسمية-1

سنة.والثانية،فيهوتكفيقرضالاولىإذ؛الثانيةالضربة-2

الذراعينيمسحوإنما،لاجزاهالكقينمسحعلىاقتصرلوإذ؛الكفينمعالذراعينمسح-3

الذراعينمعهمااو،وحدهماالكفانهماهل،الايةقياليدينمعنىقيللخلافوذلك،احتياطا

.)2(؟المرفقينإلى

داودابوروىلما؛عليهشيءولاوصفىتيمم،باستعمالهيمرضألهظنهعلىوغلبيسخنهصايجدولمثارذاالماءكانإذا)1(

ذلك.فعللمأالعاصبنعمرواقرواللامالصلاةعليهالئبيانجيدبسند

الذراعين.نصفالىكفيهمسحأنه:داودابيفيعمارحديثفيوردولما)2(
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به:يباحدصها6الئثصمينقضصنا:الثالثةالمادة

والجبائرالخفينعلىالمسح

الئثص:ينقضها-ا

:شيئانالتيمصمينقض

عنه.بدلهوإذ؛الوضوءينقضماكل-1

فقدالصلاةمنفرغإذااما،اثناءهااوالطلاةفييدخلانقبلعدمهلمنالماءوجود-2

.)1("مرتينيومفيصلاةتصلوالا":ع!ا!صلقوله؛الماءوجدإنعليهإعادةولاصلاتهصخت

بالثص:يياحها-ب

قراءةاو،مصحفمساو،طوافاوْ،صلاةمنقبلهممنوعاكانماكرصبالتيمميباح

مسجد.فيمكثاو،قران

الئيمم:دثيفي:الراصبعةالمادة

هي:التيميمكيفية

الارضوجهبكفيهيضربثم،التيممبفعللهيتيمممااستباحةناوئا،اللهبسم:يقولان

نفضاكفيهمنالغبارينفضانبأسولا،ونحوهاسبخةاو،حجارةاو،رملاو،ترابمن

معكقيهفيمسحالأرضبكقيهشاءإنيضربثم،واحدةمسحةوجههيمسحثم،نصقيفا

.اجزاهالكفينعلىاقتصروإن،شاءإنالمرفقينإلىذراعيه

وجوابة:سؤاذ:[تنبية1

تيممه؟ينتقضلمإذاصلواتعدةالواحدبالتيمميصليهل:السؤال

المسالةفيصريخنم!يوجدلماذ؛العلماهلاجتهادمنشؤهخلافالمسالةفي:الجواب

.صلاةلكلبالتيمميقضيوالاحتياط،الثانيويبطلجانبيهااحديمبت

والجبائرالخفينع!المسحقي:السادسالفصل

:موادثلاثوفيه

دصالجبائر.الخقينعلىالمسحم!ثردصعيةفي:الاهصلىالماذة

بالكتابثابتةوالتساخينوالموقينالجوربينمنمعناهمافيوماالخفينعلىالمسحمشروعية

.(1/415.416)الدارقطنيورواه.(2/91،41)أحمدالإمامورواه.(957)داودابورواه(1)

الحديث.فيكمانافلةلهوتكون،معهميعيدفإ"تصليجماعةوجدثلم،وحدهصلىفنلىالا،سببهناكيكنلمتجامقيدوهذا
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برءوسكم<قسحواو1>علىعطفابالجر"وارجلكم":قعالىقولةفقد!قرئال!تاثاما،لسنةو1

فلبسأحدكمتوضأإذا":ابر!قالفقدالسنةوأما،المسحجوازعلىهذا4فد6[:المائدة]

إطلاقمنفيهوما.)1("جبابةمنإلاشاءإنيخلعهماولا،وليصلعليهمافليمسحخفيه

الآني.التوقيتبحديثمقيدفإنةالتوقيتعدم

رأسهفغسلراسهشجائذيفيا!و!بقولهثابتةفإنهاالجبائرعلىالمسحمشروعيةوأئا

سائرويغسلعليهايمسحدمخرقةجرحهعلىويعصبيتيممانيكفيهكان"انما:فمات

.)2("جسده

المسح:شروطفي:الثانيةالمادة

يلى:ما،معناهمافيوماالخقينعلىالمسحفييشترط

ينزعأنأرادثاشعبةبنللمغيرةوالسلامالصلاةعليهلقوله؛طهارةعلىيلبسهماأن-1

.)3("طاهرتينأدخلتهمافإنيدعهما":وضوئهفيرجليهليغسلا!وشالنبيخقي

.القرضلمحلساترينيكوناأن-2

تحتهما.منالبشرةتبذولاسميكينيكوناان-3

للمسافر،بلياليهاايامثلاثةعلىولا،للمقيموالليلةاليومعلىالمسحمدةتزيدلاأن-4

.)4("للمقيموليلةويوماللمساقرولياليهنأيامثلاثةاللهرسولجعل":!هعليلقول

.وضوؤهبطلوإلارجليهغسلعليهوجبنزعهمافلو،المسحبعدينزعهمالاأن-5

وإنمامحذدبزمنلتوقيت1ولا،طهارةتقدملهيشترطفلاالجبيرةعلىالمسخوأما-6

مكانهامنتنزعلاوان،للربطمعةبدلابماالاالجرحمحلعلىزائدةغيرتكونانلهيشترط

الغسل.ووجبالمسحبطلالجرحبرئاوسقطتفإن،الجرحلحرألاوان

:تنبيهان

الصلاةعليهالنبيأن.":مسلملرواية،سفراوبردلضرورةالعمامةعلىالمسحيجوز-1

مسحالعمامةمسحمعلكن.)5("العمامةوعلىبناصيتهفمسح،سفرهفيتوضالسلامو1

العلم.اهلاكثروعليه324()داودابورواه)2(.وصححه(1/181)المستدركفيالحاكمرواه)1(

.251(/4)احمدالإمامورواه.الطهارةكتاب22()مسلمورواه.62(/1)البخاريرواه)3(

.الطهارةكتاب85()مسلمرواه)4(

.23()بالطهارةكتاب/1023مسلمصحيح)5(
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الحديث.فيكما،الناصيةبعض

كالعمامة،الرأسوغطاءوالجبائرالخفينمسحبابفيوالمرأةالرجلبينفرقلا-2

.سواءحاعلىللمرأةجازللرجلجازفما،ونحوها

المسح:كيفيةفي:الثالثةالمادة

الخف!،عقبتحتاليسرىكفهباطنيضعثم،يديهيبلأنهيالخفينعلىالمسحكيفية

ولو،أصابعهأطرافإلىواليسرىساقهإلىاليمنىيمرثم،أصابعهأطرافعلىاليمنىوكف

الخفثأسفللكانبالرأيالدينكانلو":ل!هعليلقوللاجزأهباطنهدونالخفثأعلىمسح

.)1("اعلاهمنبالمسحاولى

.واحدةمرةكلهاالجبيرةفوقويمسحيدهيبلفإنهالجبائرعلىالمسحواما

والنفاس،الحيضحكمفي:السابعالفصل

:موادثلاثوفيه

نوبها:في:الأولىالمادة

أ-البن:

الولد،تربيةلحكمة،معلومةأوقاتفييعتادها،المراةبلغتإذاالرحميرخيهدم:الحيض

أئامه-اي-الطهروأقل،أيامسبعةأوستةوغالبه،يوماعشرخمسةوأكئره،وليلةيوموأقله

وعشرونأربعةأوثلاثةوغالبه،لهحذلاالطهرواكنر،يوماعشرخمسةأو،يوئاعشرثلاثة

حكم.ولكل،)2(ومستحاضة،ومعتادة،مبتدأة:ثلاثفيهوالنساء،يوئا

الصلاةتركتالدمرأتإذاأنهاوحكمهامرةلأولالدمترىالتيوهي:المبتداهأما

يوماعشرخمسةالىاكئراووليلةيومبعدراتهفإذا،الالهروانتظرتوالوطء،والصوم

ذلك،بعدمستحاضةاعتبرتيوماعشرالخمسةبعدالدممعهااستمروإن،وصلتاغتسلت

)1(

)2(

ف!ن

آخير

الديم

.!)162حسنباصنادداودابورواه

عادنها،تنغئزلمانالحاملكيرانهاوحكمها،الحاملوهيرابعةوالحنفببماالحنابلةدونوالشافعبةالمالكبةفقهاءمقالعلماهلبعفقنربد

فيوتمكثيوئاعرفىتمكثالحملعلىاشهبرالئةوبعد،يوئاعرخمسةأشهيرالثلالةبعدللحيضتمكث:القاممابنتالنفيرت

منيرىوما،حيضاالحملفيالدميعدونفلاوالأحنافالحنابلةوأما،الحملكبركلمايكؤالحيضدمانبحبة،ررمائلاثينالحمل

.الئفايديمحكئمحكمه،نفايدئمفإئه؟ثلالةاؤ!ميراؤيوبمالولادةتبلكانماالااللهئم.لةحكمفلاوفسابرعئةدمهوانما



163الحيض/والنفاسالحيضحكم

المستحاضة.حكمحكمها

ذلك،مثلوينقطعيومينأرنيوماتراهفكانت،يوماعشرالخمسةخلالدمهاتقطعوإن

.الدمرأتكلماوتقعد،الظهررأتكلماوتصليتغتسلفإنها

تتركألها،فحكمهاالشهرمنتحيضهامعلومةاياملهاكانتمنوهي:المعتادةواما

إليها؛تلتفتلاعادتهابعدكدرةاوصفرةراتوإن،عادتهاايلاموالوطءوالصومالصلاة

ذلكراتاذااما.)1("شيئاالطهربعدالكدرةاوالصفرةلانعدكنا":رصىغنهاعطيةاملقول

تصليولالهاتغتسلفلاحيضتهامنفإنها؛كدرةأرنصقرةعادتهاأيامتخللبأنالعادةأثناء

.)2(تصومولا

ناقبلكانتإذاأنها،وحكمها،الدمجريانعنهاينقطعلامنوهي:المستحاضةوافا

شهر،كلمنعادتهاايامالصلاةعنتقعدفإنها؛عادتهاأياموعرفت،معتادةتستحاض

عادةلهاكانتأوْ،لهاعادةلاكانتوإن،وتوظأوتصوموتصليتغتسلانقضائهاوبعد

أحمر،ومرة،أسودممةيجريفكانبعضهمنالدمتميرإنفإنهاعددهاأوزمنهاونسيت

يوما.عشرخمسةيتجاوزلمماانقضائهبعدوتصليوتغتسل،الأسودأ،يامتجلسفإنها

واستةوهوالحيضاغلبشهيركلمنتجلسفإنها؛بغيرهولابسوادلادمهايتميرلموإن

وتصلي.تغتسلثم،ايامسبعة

يصبالدمكانولووتصليوتستثقرصلاةلكلتتوضأ،استحاضتهاأياموالمستحاضة

.لضرورةالاتوطاولا،صثا

التالية:الأحاديث،المستحاضةأحكامفيسبقماوأدلة

لتنظز":ففال؟الدمتهراقامرأةفياير!اللهرسولاستقتتأنها:سلمةأمحديث-1

الصلاةفلتترك،أصابهاالذييصيبهاأنقبلالشهرمنتحيضهنكانتالتيوالأيامالليا!بعدة

فقي.)3("لتصلثم،بثوبلتستثقرثم،فلتغتسلذلكخفقتفإذا؛الشهرمنذلكقدر

.العادةذاتللمستحاضةشاهدالحديثهذا

.(703.803)داودأبورواه)1(

عشرالخمسةتتجاوزلمما،وصلتاغتسلتثم،ا!لامبثلاثةاستطهرتعادتهاايامالدمتجاوزمنانالعلمأهلبعضهـى)2(

الضلاةتتركلاالحادةعلىزادماأنهـىوبحضهم.كالمستحاضةوتصليتغتسلبلتستطهرفلا،مستحاضةتعدفانها،يوئا

.قويظاهزرأيوهو،حيندإليهعادتهافتنتقلثلاثاأومزتينتكررإذاالالاجله

حسن.بإسناد،الطهارة(33)النسائيورواه.(274)داودأبورواه)3(
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إذا":ع!ا!رالئبثيلهافقال،تستحاضكاشاانها:حبيشابيبنتفاطمةحدشا-2

الاخركانفإذا،الصلاةعنفامسكيكذلككانفإذا،يعرفاسودفإنهالحيضدمكان

لمنأوالمعتادةلغيرشاهدهذاوفي.)1("عرقهوفإنما؛وصلي-الاغتسالبعد-فتوضعي

.متمبرادمهاوكانعادتهانسيت

النبيفأتيتشديدةكثيرةحيضةأستحاضكنت:قالت،جحعثيىبنتحمنةحدشا-3

ثم،أيامسبعةأو،أيامستةفتحبنضي،الشيطانمنركضةهيإنما":فقال،استفتيهكأ!ا

وصومي،يوماوعشرينثلالةأو،يوماوعشرينأربعةفصلي؛استنقأتفإذا،اغتسلي

هذاوفي.)2("النساءتحيضكماشهركلفافعليوكذلك،يجزيكذلكفإن،وصلي

تمييز.ولالهاعادةلالمنصاهدالحدشا

:النفاهو-ب

،الطهر)3(التفساءراتفمتى،لأقفهحدولا،الولادةعقبالقرجمنالخارجالدمهوالئفاس

،بالوطءتتأذىأنخشيةيوماالأربعينقبلتنزييماكراهةلهايكرهالوطءإلا،وصلتاغتسلت

."يومااربعينتجلسالنفساءكانت:قالت،ر!يخنهاسلمةأمانرويلما،يومافأربعوناكرهواما

ترىأنالا،يوماأربعين":فقال؟ولدتإذاالمراةتجلسكم:اعل!!راللهرسولسألت:وقالت

لىولووصامتوصلتاغتسلتيوماأربعينالئفساءبلغتفإذاوعليه.)4("ذلكقبلالطهر

.بسواءسواءالحكمفيكالمستحاضةتصبحتطهزلمإذاأئهاغير،تطهز

فقطأربعينتجلسوكونها،يوماستينأوخمسينتجلسالنقساءأن،العلمأهلبعضوعن

لدينها:احوط

الطهو:بهيعرمثفيما:الثانيةالمادة

الطهر،عقبيخرحأبيضماءوهيالبيضاءالقصةأولهما:شيئينبأحدالطهريعرف

النومقيلذلكتفعل،جافةفتخرجهافرجهافيالقطةالمرأةتدخلأنوهو،الجفوفوثانيهما

تطهز.لمامطهرتهللترىوبعده

.،185"1/123)النسائيورواه.(3مه،286)داودابورواه)1(

الديم.بانقطاعالجفوف:الالهر)16.(128)الترمذيرواه)2(

الحاكم.وصححه،بالضابةواعلهالترمذيرواه)4(
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:يباحوما،والنفاسبالحيضيمنعفيما:الثالثةالمادة

:والنفاسبالحيضيمنعما-ا

:أموروالنفاسبالحيضيمنع

.[222:البقرة]<بظهزحقتقربرهنولا>:تعالىقوله؛الوطء-1

اط!لقوله؛تقضىلاوالصلاة،الطهربعديقضىالصومغيران،والصيامالصلاة-2

عهدعلىنحيضكنا":رتمايخنغاعائشةوقول.)1("تصمولمتصللمالمراةحاضتاذااليس"

.)2(أالصلاةبقضاءنؤمرولاالصومبقضاءفنومراط!اللهرسول

.)؟("لجنبولالحائضالمسجداحللا":والسلامالصلاةعليهقوله؛المسجددخول-3

.)4("القرآنمنشيئاالحاهضولالجنب1يقرالا":لحديث؛القرانقراءة-4

رويلما؛تطلقتمسانوقبل،تطهرحتىتنتظربلتطلقلاالحائضفان؛لىالطلاق-5

حتىويمسكهايراجعهاأناطداللهرسولفأمره،حاهضوهيامرأتهطلت،عمر!اابنأن"

.)5("تطهر

؟والنفاسالحيضمغيباحما-ب

هي:أموروالنفاسالحيضمعيباخ

.)6("النكاجإلاشيءكلاصنعو1"والسلامالصلاةعليهلقول!؛القرجدونفيماالمباشرة-1

.الشارععننهيذلكفييردلمإذ؛تعالىاللهذكز-2

إلايحلفلابالبيتلطواف1إلاالعمرةأوالحجأعمالوسائربعرفةوالوتوفثالإحرام-3

لاأنغير،الحاجيقعلماافعلي":تخحئالعائشةاالظالرسوللقول؛والغسلالالهربعد

.)7("تطهريحتىالبيتتطوفي

النبيفأناولهحائضوأناأشربكنت":رف!حماعاهشةلقولومشاربتهمامؤاكلتهما-4

اطظالنبيسألت:مسعودبناللهعبدوفول.)8("فيشربفيموضععلىفاهفيضعاطي

.(4/191)النسائيرواه)2(.45(/3)،283(/1)البخاريرواه)1(

تخريجه.عبق)4(.67(/2)البهيرالتاريخفيالبخاريرواه)؟(

.الطلاقكتاب9()مسلمرواه)5(

.(3/132)مسندهفيحنيلبناحمدالإمامورواه!(اماجهوابن(16)بالحيضكتابمسلمرواه)6(

.!(/2)الدارميورواه.الحاجكتاب(012)مسلمورواه.84(/1)البخاريرواه)7(

.(6/021)احمدالإمامورواه.(1/914)النسائيرواه)8(
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.)1("واكلها":فقال؟الحائضمؤاكلةعن

الصلاةحكم/الصلاة

الصلاةفي:الثامنالفصل

:مادةعشرةاربعوفيه

فضلها:وبيان،وحكمتها،حكمهافي:الأولىالمادة

:ال!ملاةحكم-ا

اللهقال،كتابهمنايةماغيرفيبهاتعالىاللهأمرإذ؛مؤمننكلعلىاللهفريضةالصلاة

:وقال.[301:افء]<ئوقوتاكتئااامنمنبعلىكانتالصلؤهإنالصلؤةفاقيموا<:تعالى

الصلاةعليهاللهرسولوجعلها.[كا!2:البقرة]<الوشطئوالصلاةالصلؤتعلىحفظوا<

شهادة:خمسعلىالإسلامبني":ففالالخمسالإسلامقواعدمنالثانيةالقاعدةوالسلام

وصوم،البيتوحج،الزكاةوإيتاء،الصلاةوإقام،اللهرسولمحنداوأناللهإلاإلهلاأن

قطعا.فاسقبهاوالمتهاون،شرعايقتلفتاركها.)2("رمضان

ب-يفا:

تعالىاللهلمناجاةالعبدوتؤهل،وتزكيهاالتفستطهرآنهاالصلاةشرعئةفيالحكمةومن

قال،والمنكرالقحشاءعنصاحبهاتنهىأنهاكما،الاخرةالدارفيومجاورتهالدنيافي

.45[:العفكبوب]<والمفكرالفخساءعفتت!ىالضلاةإتالضلق<وأدض:تعالى

نيلها:-ج

التالية:التبويةالأحاديثقراءة،شأنهاوعطم،الصلاةفضيلةلحانفييكفي

سنامهوذروة،الصلاةوعموده،الإسلامالأمررأس":والسلامالصلاةعليهقوله-1

.)3("اللهسبيلفيالجهاد

.)4("الصلاةتركالكفرأوالشركوبينالزجلبين":والسلامالصلاةعليهقوله-2

الله،رسولمحمداوأن،اللهإلاإلهلاأنيشهدواحتىالناسأقاتلانامرت)":ابرو!قوله-3

حسن.وهو،(1/024)والترمذيأحمدالإمامرواه)1(

.الإيمانكتاب(21و)02مسلمورواه.(1/9)البخاريرواه)2(

.الايمانكتاب()134مسلمرواه)4(.()616الترمذيرواه)3(
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الإسلامبحقإلاواموالهمدماءهممنيعصمواذلكفعلوافإذا،الزمماةويؤتواالصلاةويقيموا

."1("بباللهعلىوحسابهم

.)2("لوقتهاالصلاة":فقال؟افضلالأعمالايعنسئلعندما:ا!ير!رقولة-4

فيهيقتحماحدكمببابغفرعذبنهركمثلالخمسالصلواتمثل":ا!شقولة-5

الصلواتفإن:قال،شيءلا:قائوا.؟درنهمنئمةيذلكترونفما،مراتخمسيومكل

.)3("الدرنالماءيذهحبكماالذنوبتذهبالخمس

وخشوعهاوضوءهافيحسنمكتوبةصلاةتحضرهمسلمامرئمنما":اعر!رقوله-6

.)4("كلةالدهروذلك،كبيرةتؤتلمما،الذنوبمنقبلهالماكفارةكانتإلاوركوعها

ونفل!:،وسنه،فرفيالىالمملاةتقسيمفي:الثانيةالمادة

:الفرض-ا

والصبح؛،والعشاء،والمغرب،والعصر،الظهر:الخمشالصلواتهوالصلاةمنالقرصق

شيثامنهربيضيعلمبهناتىمن،العبادعلىاللهكتبهنصلواتخمش":اظبلقوله

اللهعندلهفليسبهنياتلمومن،الجنةيدخلهأنعهذاللهعندلهكانبحةهرباستخفافا

.)5("لهغفرشاءوإن،عذبةشاءإن،عهد

الشنة:-ب

وهذه،والاستسقاء،والكسوف،والعيدان،القجرورغيبة،الوترهوالصلاةمنالسه

.مؤكدةسنن

الضحى،وصلاة،الوضوءبعدوركعتان،القرائضمعوالزواتب،المسجدوتحية

.مؤكدةغيرسننوهذه،الليلوقيام،والتراويح

النفل:-ج

.نهاراوبليلمطلقةصلاةمنكانما،المؤكدةوغير،المؤكدةالسننعداماهوالنفل

.الإيمانكتاب(36)مسلمرواه)2(.(9/138)،(1/13"البخاريرواه)1(

المساجد.كتاب(284)مسلمرواه)3(

.(5/026)أحمدالامامورواه.الطهارةكتاب(7)مسلمرواه)4(

.(1/023)النسائيورواه.(0142)داودابوورواه.(5/315/931)احمدالأمامرواه)5(
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:الضلاةشروطفي:الثالثةالمادة

وهي:،وجويهاشروط-ا

ع!اطغلقولهبالضلاةالأمرفيشرطالشهادتينتقدمإذ؛كافرعلىتجبفلا،الإسلام-1،

الصلاةويقيموا،اللهرسولمحمداوان،اللهالاإلهلاانيشهدواضىالناساقاتلانامرت"

الله،رسولمحمداوان،اللهإلاإلهلاانيشهدواانإلىفادعهم)):لمعاذولقوله."الزكاةويؤتوا

.)1("وليلةيومكلفيصلوابخمسعليهمفرضقداللهانفاخبرهمبذلكلكاطاعوافإن

النائمعن:ثلاثةعنالقلمرفع)":ا!رلقولهمجنونعلىالصلاةتجبفلا،العقل-2

.)2("يعقلحتىالمجنونوعن؛يحتلمحتىالصبيوعن،يستيقظحتى

الضبيوعن":والسلامالصلاةعليهلقوله؛يحتلمحتىصبيعلىتجبفلا،البلوغ-3

وهمبالصلاةاولادكممروا":ا!كرلقولهاستحباباويصليهابهايؤمرأنهغير."لخمحتى

.)3(لمأالمضاجعفيبينهموفرقوا،عشرابناءوهمعليهاواضربوهم،سنينسيعابناء

كانتالصلؤهان<:تعالىلقوله؛وقتهادخولقبلصلاةتجبفلا،وقتهادخول-4

ا!النبيفعدمنزلجبريلولان.محددوقبذاتاي،<مودؤخماكعشباالعؤمنينعلى

العصر،جاءهثم،الشمسزالتحينالظهرفصئى،فصلهقم:لهقالفقد،الصلاةاوقات

قم:فقال،المغربجاءهثم،مثلهشيءكلظلصارحينالعصرفصلى،فصلهقم:فقال

العشاءفصلى،فصلهقم:فقالالعشاءجاءهثم،الشمسوجبتحينالمغربفصلى،فصله

الغدمنجاءهثم،القجربرقحينفصلى،فصلهقم:فقالالقجرجاءهثم،الشفقغابحين

قم:فقال،العصرجاءهثم،مثلهشيءكلظلصارحينالظهرفصلى،فصلهقم:فقال،للظهر

ثم،عنهيزللمواحداوقتاالمغربجاءهثم،مثليهشيءكلظلصارحينالعصرفصلى،فصله

جدااسفرحينجاءهثم،العشاءفصلى،الليلثلثقالأو،الليلنصفذهبحينالعشاءجاءه

.)4("وقتهذبنبينما:قالثم،القجرفصلى،فصلهقم:فقال

حتىنفساءعلىولاحائضعلىالضلاةتجبفلا،والنفاسالحيضدميمنالئقاء-5

.)5("الصلاةفاتركيحيضتكاقبلتإذا":والسلامالصلاةعليهلقوله؛تظهر

.(0!ه.8943)داودابورواه)2(.(5/3)النسائيرواه1()

.(275.276)ماجهابنورواه.(26)داودابورواه)3(

.(3/113.182)أحمدالامامورواه.(1/263)النسائيرواه)4(

.الطهارة(9)داودابوورواه.الحيضكتاب(62)مسلمورواه.(1/84.87)البخاريرواه)5(
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صختها،وهي:ب-شروط

الغسلعدموهو،الاكبرالحدبومن،الوضؤعدموهولاصغر1الحدبمنالطهارة-1

يقبللا":ارووسلقولهمكانهاوبدنهاوالمصليثوبفيالنجاسةوهوالخبثومن،الجنابةمن

.)1("طهوربغيرصلاةالله

تصحفلا.[31:الاعراف]<م!بركلعندزينهيئخذوا>:تعالىلقوله؛العورةستر-2

.العورةيسترما،الثيابفيالزينةإذ،العورةمكشوفصلاة

اير!:لقوله؟وكفيهاوجههاعدافيماالمرأةوعورة،وركبتيهسرتهبينماالرجلوعورة

والخمارالدرعفيالمراةصلاةعنسئللماوقوله.)2("يخمارإلاحائفيىصلاةاللهيقيللا"

.)3("قدميهاظهوريغطيسابغاالدرعكانإذا":فقال،إزاربغير

وجوهحمفولواكنتمماوحيث>:تعالىلتوله؛لغيرهاتصحلاإذ؛القبلةاستقبال-3

يسقطونحوهمامرضاو،لخوفاستقبالهاعنالعاجزانغير-الحرامالمسجداي-<سارلم

للقبلةتوجهتحيثمادابتهظهرعلىيتنقلانلهالمسافرانكما،لعجزه؛الشرطهذاعنه

.)4("بهتوخهتحيثماالمدينةإلىمكةمنمقبلوهوراحلتهعلىيصلي":ا!و!سرئيإذ؛ولغيرها

فيها:يباحوما،ومبطلاتهاومكروهاتهاوسننها،الضلاةفروضفي:الرابعةالمادة

فروضها:-أ

هي:الصلاةفروض

لقولهالقيامعلىللقادرجلوسيىمنالقريضةتصحفلا،عليهللفادرالقريضةفيالقيام-1

لمفإنقائماصل":حصينبنلعمرانا!وشالرسولوقول.<قنتينلدهوقوموا>:تعالى

.)5("جنبفعلىتستطعلمفإنفقاعداتستطح

.)6("بالتياتالاعمالانما":!ر!القوله؛المعينةالصلاةاداءعلىالقلبعزموهي،العية-2

وتحريمها،الطهورالصلاةمفتاح":ا!رشلقوله؛اكبرالله:بلفظالإحرامتكبيرة-3

.)7("التسليموتحليلها،التكبير

.(1/175)الدارميورواه.(1/87)النسائيرواه)1(

.(2/62)الدارقطنيورواه.(!م!)داودايورواه)3(

.(529)داودابوورواه(1117)البخاريرواه)5(

.(238)الترمذيورواهال!رة(31)داودابورواه)7(

المحيض.بلغتمنأي:وحائض(؟641)ددلوابورواه)2(

وقصرها.المسافرينصلاةكتاب(33)مسلمرواه)4(

تخريجه.سبق)6(
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تسقطانهاغير.)1("الكتاببفاتحةيقرألملمن!لاةلا":اعلبظذلتوله؛ا!فاىزقراءة-4

رإذا<:تعالىبقولهإمامهلقراءةبالإنصاتمامورإنهإذ؛بالقراءةإمامهجهرإذاالمامومعن

ا!مامبرإذا":ع!د5اظ!ولتوله.[402:الاعراف]<وانصتوألهفاستمعوأالننرءانقرث

وجوبا.المامومفراالإماماسزوإذا.)2("فانصتواقرأوإذا،فكبروا

.الركوع-5

تطمئنحتىاكعثم)":صلاتهللمسيءوالسلامالصلاةعليهلقوله،منهالرفع-6

.)3("قائضاتعتدلحتىارفعثئم،راكعا

.السجود-7

حتىارفعثم،ساجداتطمئنحتىاسجدثم":صلاتهللمسيء!هاظذلقوله،منهالرفع-8

.[77:الحبئ]<واشجدواآر!عواءامنوأالذجمتبأتها<:تعالىولقوله."جالشاتطمئرب

حتى:صلاتهللمسيء!اظغلقوله؟والجلوسموالقيانوالسجودالركوعفيالطمانينة-9

.القيامفيالاعتداللهوذكروالجلوسوالسجودالركوعفيذلكلهذكر،)4(تطمئن

زمناأعضائهاستقراربعدالقائماووالجالسوالساجدالراكعيمكثأن:الطمانينةوحقيقة

سنة.فهوالقدرهذاعلىزادوما،واحدةمرة(العطيمرليسبحان)يقولمابقدر

.السلام-01

لقولهجالسوهوإلايسلمولا،السلامبغيرالصلاةمنيخرجفلا،للسلامالجلوس-11

."التسليموتحليلها":والشلامالصلاةعليه

يركع؟أنقبليسجدولا،الإحرامتكبيرةقبلالقاتحةيقرأفلا،الاركانبينالترتيب-12

رايتمونيكماصلوا":4إظغوقالالصحابةوعلمها،اير!الرسولعنحفظتالصلاةهيئةاذ

.الصلاةبطلتوإلامتقامتاخيرولا،فيهامتاخرتقديميجوزفلا،")5(أصلي

سننها:-ب

كالمستحب.مؤكدةوغير،كالواجبمؤكدة:قسمانالصلاةسنن

.(96.916/)8البخاريرواه)3(.(438/)2أحمدالامامرواه)2(.(1/291)البخاريرواه)1(

.خلادبنرافعوهوصلاتهالمسيءحديثنم!)4(

ثم،راكعاتطمئنحتىاركعثم،القرآنمنمعكتيرمااقراثم،فكبزالقبلةاستقبلثم،الوضوءفاسبغللصلاةقمتواذا"

افعل،ساجذاتطمنحتىاسجدثم،جالساتطمئنحتىارفعئم،ساجداتطتئنحتىاسجدثم،قالماتقدلحتىارفع

.(11/)8،(162/)1البخاري)5(رواه.الصلاةكتاب(46.)45مسلم."كلهاصلاتكفيذلك



171سننها/الصلاة

هي:فالمؤكدة

وفيالصبحصلاةفيالقاتحةقراءةبعدوالايتينكالايةالقرآنمنشيءاوسوره-قراءة1

الاوليينفيالظهرفييقرأكانا!وشالتبيئأنرويلما؛والعشاءوالمغربوالعصرالظهرأولئي

.)1(أحياناالايةيسمعهموكان،الكتاببأمالاخربينالركعتينوفي،وسورتينالكتاببأم

الحمدلكربنا:وقوله،والقذللامامالحمدلكربنا،حمدهلمناللهسمع:قول-2

يرفعحين"حمدهلمناللهسمع":يقولكانا!رالتبيإن!ههريرةابيلقول؛للمأموم

اذا)":والسلامالصلاةعليهولقوله.)2(الحمد"ولكربنا":قائئموهويقولثمالزكعةمنصلبه

.)3(الحمد"ولكر!بنااللهم:فقولرا،حمدهلمناللهسمع:الإمامقال

فيالأعلىربيسبحان:وقول،ثلاثاالركوعفيالعظيمربيسبحان:قول-3

فياجعلوها":<ادايمرتكباشمفسئح:>تعالىقولهنزللماا!شلقولهالسجود،

.)4("سجودكمفياجعلوها)":قال<الأغلىرئبناسمسبح>:نزلولما"ركوعكم

؛القيامإلىومنهالجلوسإلىالسجودومنالسجودإلىالقياممنالانتقالتكبيرة-4

االهـ.منهذلكلسماع

لهما.والجلوسوالثانيالاولالتشهد-5

التبيأ4يهاعليكالسلام،والطباتوالصلوات،للهالتحيات:وهوالتشهدلقظ-6

وحده،اللهإلاإلهلاأنأشهد،الصالحينالىا،عبادوعلى،عليناالشلام،وبركاتهاللهورحمة

.)5("ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،لهشريكلا

صلاةوفيوالعشاءالمغربمنالأوليينالركعتينفيفيجهر،الجهريةالصلاةميالجهر-7

ذلك.عدافيماويسز،الصبح

السوية.الصلاةفيالسر-8

كانتإنوالجهر،نهاريةكانتإنالإسرارفيهافالسنةالتاقلةفيوأما،القريضةفيهذا

.الإسرارلهيستحبفإنهبقراءتهغيرهيؤذيأنخافإذاإلا،ليلية

.791(/1)البخاريرواه)1(

.الصلاةكتاب8؟،25)ومسلم،الاذانكتاب52،34)البخاريرواه)2(

.الصلاةكتاب71()مسلمورواه.102(/1)البخاريرواه)3(

جيد.بسند986()داودابوورواه.155(/4)الإمامرواه)4(

.الصلاةكتاب55()مسلمورواه.212(.1/211)البخاريرواه)5(
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:يقولالتشهدقراءةفبعد،الأخيرالتشهدفيوالسسلامالصلاةعليهالنبيعلىالصلاة-9

وبارك،إبراهيمآلوعلىإبراهيمعلىصليتكما،محمدآلوعلىمحمدعلىصلاللهملا

.)1("مجيدحميدإنكإبراهيمآلوعلىإبراهيمعلىباركتكما،محمدآلوعلىمحمدعلى

فهي:المؤكدةغل!واما

)2(،جدكوتعالىاسمكوتباركوبحمدكاللهمسبحانك)":وهو،الاستفتاحدعاء-1

.)3("غيركالهولا

قر،تفإذا<:تعالىلقوله؛ركعةكلفيسزاوالبسملةالاولىالركعةفيالاستعاذة-2

.[89:النحل]<الزجيمالثئيطمنباللهفاشتعذالقغان

القياموعند،منهالرفعوعندالركوعوعندالإحرامتكبيرةعندالمنكبينحذواليدينرفع-3

يكوناحتىيديهرفعالصلاةإلىقامإذاكانا!ينالنبيإن":ل!فيطعمرابنلقول،اثنتينمن

رفعهماالركوعمنرأسهرفعوإذا،ذلكمثلرفعهمايركعأنأرادفإذا،يكبرثممنكبيهحذو

.)4("الحمدولكربتا،حمدهلمناللهسمع:وقال،كذلك

ولاعلئفمالمغضحوبغير<:تلاإذا":اطحأنهرويلما،القاتحةقراءةبعد،آمين:قول-4

ولاعلئهتمااامقضحوبغيز<:الإمامقالإذا)":ولقوله.)5("صوتهبهايمدآمين:قال<الصخآلين

.)6("ذنبهمنتقدممالهغفرالملائكةقولقولهوافقمنفإن،آمين:فقولوا<الضحآلين

العشاءفيوالتوسط،والمغربالعصرفيوالتقصير،الصبحفيالقراءةتطويل-5

فيواقرأ،المفصلبطوالالصبحفياقرأأنموسىأبيإلىكتبعمرانرويلما+،والظهر

.)7(المفصلبقصارالمغربفيواقرأ،المفصلبأواسطالظهر

،)8("وارزقنيواهدنيوعافنيوارحمني!باغفررب":وهو،السجدتينبينالدعاء-6

السجدتين.يينذلكيقولكانأنها!و!عنهرويلما

وأاقراءةبعد،الوترركعةفيأوالصبحصلاةمنالأخيرةالركعةفيالتنوتدعاء-7

ألقاظه:منوردومما.الركوعمنالرفعبعد

.(كهـ4/243،2)أحمدالإمامورواه.(789)داودابوورواه.السهو(94)النسائيرواه)1(

.(775.776)داودوابو(242.243)الترمذيرواه)3(.العظتة:الجد)2(

.(408.608)ماجهابنورواه.(775.776)داودأبوورواه.(242.243)الترمذيرواه)4(

.(1/891)البخاريرواه)6(.الصلاةاستفتاح(37)داودابورواه)5(

.الافتتاح(172)النسائيرواه)؟(.(603)المواقيتكتاب(111)الترمذيرواه)7(
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فيما!بوبارك،توئيتفيمنوتوئني،عافيتفيمنوعاقني،هديتفيمناهدنياللهم"

منيذلملاإنه،عليكيقضىولاتقضيفإنك،قضيتماشرعنيواصرفوقني،أعطيت

سخطك،منبرضاكأعوذإنياللهم،وتعاليتر!بناتباكت،عاديتمنيعزولا،واليت

.)1(((نفسكعلىأثنيتكماأنت،عليكثناءأحصيلامنكوبك،عقوبتكمنوبمعافاتك

)2(الجلساتسائرفيالافتراشوهيصلاتهصفةاكأهـفيعنهالواردةالجلوسهيئة-8

.الأخيرةالجلسةفيوالتورك

اليمنى.وينصباليسرىرجلهباطنعلىيجلسانهو:الاكرالتق

،الارضعلىاليتهويجعل،اليمنىفخذتحتاليسرىباطنيجعلانهو:التوزك

ويقبض،الاصابعمبسوقلةاليسرىالركبةفوقاليسرىاليدويجعل،اليمنىقدمهوينصب

إذاكانا!وشأنهرويلما؛التشهدتلاوةعنديحركهابالستابةويشيركلهااليمنىيدهأصابع

،اليسرىفخذهعلىاليسرىويده،اليمنىفخذهعلىاليمنىيدهوضعالتشهدفيجلس

.)3("إشارتهبصرهيجاوزولم،بالسنابةوأشار

نأيؤمرونالتاسكان:سهللقول؛اليسرىفوقاليمنى،الصدرعلىاليدينوضع-9

اظداللهرسولمز":جابرولقول،الضلاةفياليسرىذراعهعلىاليمنىيدهالرجليضع

.)4("اليسرىعلىاليمنىووضعفانتزعهااليمنىعلىاليسرىيدهوضعوقديصليوهوبرجل

،ساجدااوراكعاالقرانأقرااننهيتوإنيالا":ا!لقوله:السجودفيالدعاء-01

نأ(حقيق)فقمنالدعاءفيفاجتهدواالسجودوأما،الرفيفيهفعظمواالوكوعفئما

.)5("لكميستجاب

:الكلماتبهذهاتن!العبئيعلىالصلاةبعدالاخيرالتشهدفيالدعاء-11

ومن،والمماتالمحيافتنةومن،القبرعذابومن،جهنمعذابمنبكأعوذإنيالفهم"

باللهفليتعوذالاخيرالتشهدمنأحدكمفرغإذا":اظدلقولهوذلك؛"الدلمجالالمسيحفتنة

كايئالسننأصحابوعائةالترمذيبروايةالوتيرركعةفياقنوتوثبت،الشيخينبروايةالصبحصلا؟فياقنوتثبت)1(

.(1/911.002)أحمدوالإمام،الليلقيام(31)والئسائي،الوتر(3)داود

اليمنى،ونصباليسرىرجلهعلىجلسالركعتينفيجلسفإذا":وقالحميدأييعنالبخاريوالتوركالافتراشروى)2(

اللهرسولصلاةيصفوهوابوحميدقاله!مقعدتهعلىوقعدالأخرىونصباليسرىرجلهقدمالأخيرةالركعةفيجلسوإذا

المساجد.كتاب(113)مسلمصحيح)3(.!اصحابهمنلنفروالئلامالصلاةعليه

صحيح.بإسنادأحمدالإمامورواه.(1كه/2)الزوائدمجمعفيالهيثميذكره)4(

.1/348مسلمرواه)3(
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.)1("إلخ...جهنمعذابمنبكأعوذإنياللهم:أربعمن

.بالسلامالتيامن-12

،يسارهوعنيمينهعنيسلمكانصزيهنجذالنبيئأنرويلما،يسارهعننيةالثانالتسليمة-13

.)2(خدهيباضيرىحتى

الاتية:للاحاديثالشلامبعدوالذعاءالذكر-14

:وقالثلاثااستغفرصلاتهمنانصرفإذاع!اكراللهرسولطن)":قاللههثوبانعن-أ

.)3("والإصامالجلالذاياتباركت،السلامومنكالسلامانتاللهم

إني!معاذيا)":قالثميومابيدهاخذاعالطالنبيئأنل!لمخهجبلبنمعاذعن-ب

ذكركعلىأعنياللهم":تقولأنصلاةكلدبرفيتدعنلامعاذياأوصيك..لاحبك

.)4("عبادتكوحسنوشكرك

إلاإلهلا":مكتوبةصلاةكلدبريقولكانصزيهنجدالنبيانلهسهشعبةبنالمغيرةعن-%

لمامانعلااللهم،قديرشيءكلعلىوهوالحمدوله،الملكله،لهشريكلاوحدهالله

.)5("الجذمنلثالجدذاينفعولا،منعتلمامعطيولا،اعطيت

منيمنعهلم،صلاةكلدبرالكرسيايةقرامن":قالصزيهنجذالتبيأنأمامةأبيعن-د

.)6("يموتانإلاالجنةدخول

وثلاثينثلاثاصلاةكلدبرفياللهسبحمن":قالاع!طالنبيا!هريرةأبيعنهـ-

لا:المائةتماموقال،وتسعونتسعةفتلك،وثلاثينثلاثااللهوكبر،وثلاثينثلاثااللهوحمد

خطاياهغفرت،قديرشيءكلعلىوهوالحمدوله،الملكله،لهشريكلاوحدهاللهالاإله

.)7("البحرزبدمملكانتوإن

:الكلماتبهذهصلاةكلدبريتعوذكانعدهاصن!غاللهرسولانوقاصاليبنسعدعن-و

العمر،أرذلالىأردأنمنبكوأعوذ،الجبنمنبكواعوذ،البخلمنبكاعوذإنياللهم)"

.أولادهيعلمهنل!لمحهسعدوكان.)8("القبرعذابمنبكوأعوذ،الذنيافتعةمنبكوأعوذ

.الصلاةاصتفتاح74()ودذاابورواه)2(.المساجدكتاب(013)مسلمرواه)](

.(414)مسلمرواه)3(

.(2/8)البخارىرواه)5(.وصححه(373/])الحاكمورواه.(1522)ودذاأبورواه)4(

بها.تجبرقدطرقهاوكثرة،ضعفالروايةوفي.(/8134)الكبيرالمعجمفيالطبرانيذكره)6(

.(8/79.89.301)البخاريرواه)8(.المساجدكتاب(146)مسلمرواه)7(
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ج-مكروهاتها:

.)1("العبدصلاةمنالشيطانيختلسههواختلاس":ظ!رررلقوله؛بالبصرأوبالرأسالالتفات-1

فيالسماءإلىابصارهميرفعونأقوامبالما":اعر!ابوله؛السماءإلىالبصررفع-2

.)2("ابصارهملتخطفناو،ذلكعنلينتهن":قالحتىذلكفيقولهفاشتد"صلاتهم

نأ!اكل!النبينهى)":ل!طعههريرةأبيلتولالخاصرةعلىاليدوضعوهو،التخصر-3

.)3("مختصراالرجليصلي

أسجدأنأمرت":ارووظبرلقولهثوبهأوكمهأوشعرهمناسترسلماالمصفييكفأن-4

.)4("شعراولاثوباأكفولااعظمسبعةعلى

الصلاةفيأصابعهشبكقدرجلارأىايرشأنهرويلما؛فرقعتهاأوالاصابعتشبيك-5

.)5(((الصلاةفيوانتاصابعكتفرقعلا":وقالاصابعهبينففرج

الىاحدكمقامإذا":اعلم!لقوله؛السجودموضعمنمرةمنأكثرالحصىمسح-6

."واحدةفمرةفاعلاكنتإن":وقوله.)6("تواجههالرحمةفإن؛الحصىيمسحفلاالصلاة

وأ،الثيابأوباللحيةكالعبث،خشوعهاويذهبالصلاةعنيشغلماوكل،العبث-7

.)7("الصلاةفياسكنوا":اتنشلقوله؛ذلكونحو،الجدرانأوالبسطزخرفةإلىالنظر

.)8("ساجداأوراكعاالقرآنأقراأننهيت":يرهـالقوله؛السجودأوالركوعفيالقراءة-8

الغائط.أوالبول:الاخبثينمدافعة-9

ولا،طعامبحضرةصلاةلا":والسلامالصلاةعليهلقوله؛الطعامبحضرةالصلاة-01

.)9("الاخبثانيدافعهوهو

اللهرسولكان":عائشةلقول،الذراعينوافتراثر)01(العقبينعلىالجلوس-11-12

ذراعيهالرجليفترثرأنعنوينهى(العقبينعلىالجلوس)الشيطانعقبةعنينهىا!وش

.)11("السبعافترانر

.(1/191)البخاريرواه)2(.(152/)4،(1/191)البخاريرواه)1(

.الصلاةكتاب(128/231)مسلمرواه)4(.(127/)2النسائيورواه.()383الترمذيرواه)3(

به.العملعلىالعلمأهلوعامةضعيفلإسنادماجهاين51ورو.(87/)2الرايةنصبفيالزيلعياورده)5(

.الصلاةكناب(911)مسلمرواه)7(.(1/322)الدارميورواه()2701ماجهابنرواه)6(

.الصلاةكناب(67)برقممسلمرواه)9(.(41)مسندهفيالشافعياورده)8(

الكلب.كإقعاءالأرضعلىيديهويصع،ساقهوينصببالارضاليتهيلصقانهووالإقعاء،الإقعاءهيالشيطانعقب)01(

.الصلاةكتاب()46مسلمرواه)11(
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مبطلاتها/لصلاةا

د-مبطلاتها:

هي:امورالصلاةيبطل

للمسيءاطعلمح!لقوله؛بقليلبعدهاأو،الصلاةأثناءيتداركهلمإنأركانهامنركنترك-1

.)1("تصللمفإنكفصلارجع":ركنانوهماوالاعتدالالطمانينةتركوقدصلاته

.)2("لشغلاالصلاةفيإن":ظ!لندلقوله؛اووبأوالأكل-2

ا!يرظير:الرسولوقول.<ف!ختيندلهوقومرأ>:تعالىلقوله؛إصلاحهالغيرالكلام-3

.)3("التاسكلاممنشيءفيهايصلحلاالصلاةهذه"إن

له:قبلفإذا،صلاتهإتمامعنيسألثمالإماميسلمكأنوذلكلإصلاحهااروم!نفإن

تكلماذ؟بهباسلافذلك،المامومعليهفيفتح،قراءتهفيالاماميستفتحاو،اتمها؛تتملم

مخاطبااليدينذوقالفقد،صلاتهماتبطلولماليدينذووتكلم،صلاتهفيا!فياللهرسول

.)4("تقصرولمأنسلم":عداص!ق!اللهرسوللهففال؟الصلاةقصرتامانسيت:!النبي

ضحك،منصلاةبظلانعلىالمسلمونأجمعفقد،التبسملاالقهقهةوهوالضحك-4

قوله:ع!بهلنذعنهرويوقد،أيضاوضوئهبظلانيرىالعلمأهلبعضأنحتى،فيهافقهقه

.)5("القهقهةيقطعهاولكن،الكشرالصلاةيقطعلا"

العملاما،الصلاةبغيروالأعضاءالقلبوانشغال،للعبادةلمنافاته،الكثيرالعمل-5

حركة،شيءإلىيدهمدأو،فرجةلسدالصفالىخطوةتقذماو،عمامتهكإصلاحاليسير

يؤمالصلاةفيوهوووضعها"أمامة"رفعأنهث-عنهصحلما،بهالصلاةتبطلفلا،واحدة

كل!لتد.اللهرسولبنتزينببنتهيوامامة.)6(الئاس

أربعا"الصبحأو،ستاالمغربأو،ثمانيةالظهريصليكان،سهواالصلاةمثلزيادة-6

سرهوالذيخشوعهعدمعلىدليل،مثلهاالصلاةفييزيدأنحذإلىالكبيرسهوهلأن

بطلت.روحهاالصلاةفقدتوإذا،وروحهاصلاته

تبطلالعصرفإن،الظهرصلىماأنهويذكر،العصرفييدخلكأنقبلهاصلاةذكز-7

.الصلاةكتاب()45!سلمرواه)1(

.()239داودأبوورواه.المساجد()34مسلمورواه.(78.83/)2البخاريرواه)2(

.()381مسلمرواه)3(

.(21/)3النسائيورواه.()8001داودأبوورواه.(86/)1البخاريرواه)4(

.(137/)1البخاريرواه)6(.(252/)2الكبرىالسنفيالبيهقيذكره)5(



177السهوسجود/الصلاة

فرضامرتبةالشارععنلورودهافرصقالخمسالصلواتبينالترتيبإذ؛النههريصليحتى

.مباشرةقبلهاالتيقيلصلاةتصلىفلا،فرضبعد

فيها:يباحماهـ-

منها:،أمورفعلللمصلييباح

الصحيح.فيا!د!رالنبيعنمثلهلثبوتردائهكإصلاحاليسيرالعمل-1

إليه.الاضطرارعندالتنحنح-2

إلىاليسارمنالمؤتمإدارةأو،الوراءإلىاوالأمامإلىبجذبهالصففيمنإصلاح-3

.)1(جنبهإلىيصليبالليلوقفلمايمينهإلىيسارهمنعباسبىابنا!وغاللهرسولأداركمااليمين

القم.علىاليدووضعالتثاؤب-4

صلاتهفيشيغنابهمن":ا!ضلقوله؛سهاإنلهوالتسبيح،الإمامعلىالاستفتاخ-5

.)2("اللهسبحان:فليقل

،الناسمنيسترهشيءإلىأحدكمصلىإذا":اصلقوله؛يديهبينالمازيندفع-6

.)3("شيطانفإنهفليفاتله؛أبىفإن،فليدفعه؛يديهبينيجتازأنأحدأرادفإذا

اقتلوا":ا!و!لقوله؛صلاتهفيوهولهوتعرضتقصدتهإنوالعقربالحيةقتل-7

.)4("والعقربالحية:الصلاةفيالأسودين

المغتفر.اليسيرالعملمنهوإذبمبيدهجسدهحك-8

.)5(ذلكاظدلقعله؛عليهسلملمنبالكفثالإشارة-9

الشهو:سجودفي:الخامسةالمادة

جبزا-يسجدانعليهوجب،نحوهماأوسجدةأو،ركعةفزادصلاتهفيسهامن

الصلاةسنمنمؤكدةسنةتركمنوكذلك،يسلمثمصلاتهتمامبعدسجدتين-لصلاته

ذكرهأوبالمرةيذكرهولمالوسطالتشهديترككأنوذلك،سلامهقيللهايسجدفإنهسهؤا

صلافمنسلممنوكذا،السلامقيليسجدانوعليهاليهيرجعلافإنهقائمااستتمانبعد

.السلامبعدويسجد،صلاتهفيتمالزمنقربإنيعودفإنهيتمناأنقيل

الإمامة.7()النسائيورواه.98(.2/84)،(1/175)البخاريرواه)2(.تخريجهسبق)1(

.الصلاةكتاب925()مسلمورواه.(1/136)البخاريرواه)3(

.368()الترمذيرواه)5(.027(/4)الحاكمورواه.219()داودأبورواه)4(
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فأتمفعاد،بذلكفأخبراثنينمن!اظ!سلمفقد؛وفعلهظ!!درالرسولقولهذافيوالأصل

.)1(الشلامبعدوسجدالصلاة

فيأحدكمشكاذا":وقالالسلامقبلفسجديتشهدولمالثانيةالركعةمنمرةقامكما

يسجدثم،استيقنماعلىوليبنالشكفليطرح؟أربعاأوأثلاثاصلىكميدرفلمصلاته

لاربع؛اتماماصلىكانوإن،صلاتهلهشفعن؛خمساصلىكانفإن،يسلمانقبلسجدتين

.)2("للشيطانترغيماكانتا

إمامهيسهوأنإلا-العلمأهلأكثرعند-عليهسجودفلاالإمامخلفسهامنوأما

رسولأصحابسجدوقدإمامهبصلاةصلاتهولارتباط،الإماممتابعةلوجوبمعهفيسجد

)3(.وسجدسهالماالتبئيمعع!ا!رالله

:الضلاةبنفي:السادسةالمادة

هي:الصلاةكيفية

حتىلهافيقيم،القبلةمستقبل،العورةمستور،متطهراوقتهادخولبعدالمسلميقفأن

قائلا:يصليهاأنأرادالتيالصلاةناويامنكبيهبهمامحاذيايديهرفع،الإقامةلقظمنفرغإذا

ادله!م>:ويقوليستفتحثم،صدرهفوقاليسارعلىاليمينيدهويضع،أكبرالله

يقرأثم،امين:قال<ال!طلينولا>:بلغإذاحتىالقاتحةفيقرأ،سزا<آرخيسزألرخمف

أبر،الله:قائلاويركعمنكبيهحذويديهيرفعثم،القرآنيةالاياتمنلهتيسرماأو،سورة

سمتفييمذهبل،ينكسهولارأسهيرفعولا-ظهره-صلبهويمذركبتيهمنكفيهفيمكن

يديهرافعاالزكوعمنيرفعثم،أكثرأوثلاثاالعظيمربيسبحان:راكعوهويقولثم،ظهره

لكربنا:قالاعتداليفيقائمااستوىإذاحتى،حمدهلمناللهسمع:قائلامنكبيهحذو

علىفيسجد،أكبرالله:فائلاالسجودإلىيهويثم،قيهمباركاطيباكثيراحمدا،الحمد

قائلا:الأرضمنوأنفهجبهتهممكنا،والقدمانوالركبتانوالكفانالوجه:وهيالسبعةأعضائه

الله:قائلاالسجودمنيرفعثم،فحسنبخيردعاوإن،أكثرأوثلاثاالأعلىربيسبحان

.()79المساجدكتابمسلمصحيح.()1227البخاريصحيح)1(

المساجد.كتاب()88مسلمرواه)2(

سئم،ثمسجدتينسجدصلاتهمنفرغفلما":فقال،جلوسبدونالثانيةمن!فيقيامهحديثفيالترمذيهذاروى)3(

وكذا،العلمأهلكافةمنعليهاالعملفإن،معلولةالروايةكانتدهان.لماالجلوسمننسيمامكان،معهالناسوسجدهما

."إمامكمعلىتختلفوالا":الصحيحفياعد!قوله
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وارحمنيلياغفررب:ويقولاليمنىناصبا،عليهاجالشااليسرىرجلهمفترشافيجلسأكبر

مامثلفيهافيفعل،الثانيةللركعةينهضثم،سبقكمايسجدثم،وارزقنيواهدنيوعاقني

يتشهدفإنه-الصبحكصلاة-ثنائيةكانخ!فإن،للتسنديجلسثم،الأولىفيفعل

يسلمثم،اليمينإلىملتفتااللهورحمةعليكمالسلام:قائلاويسلم،اير!النبيعلىويصلي

كذلك.اليسارإلىملتفتا

صلاتهفيتممنكبيهحذويديهرافعامكبراينهضالتشهدقرأإذافإنه،ثنائيةغيركانخ!وإن

متورمماجلسفرغفإذا،فقطالقاتحةعلىالقراءةفييقتصرأنهإلا،تقدمالذيالتحوعلى

ويصلييتشهدثم،الارضإلىأصابعهاوبطوناليمنىقدمهونصبالارضإلىبوكهبإفصائه

المحياوفتنة،القبروعذاب،الناروعذاب،جهنمعذابمنباللهويستعيذ،انن!رالنبيعلى

إلىملتفتااللهورحمةعليكمالشلام:قائلاجهراويسلم،الدجالالمسيحوفتنة،والممات

احد.بهيكنلموإناليسارإلىبهاملتفتاثانيةتسليمةيسلمثم،اليمين

والمسبوق:،والإمامة،اليهاعةصلاةحكمفي:السابنالمادة

اليهاعة:صلاة-ا

حضورها؛منعذريمنعهلغمؤمنكلحقفيواجبةسنةالجماعةصلاةةحكمها-1

استحوذإلاالجماعةصلاةفيهمتقامنلابدوولاقريةفيثلاثةمنما":اعل!قولىوذلك

ا!:وقوله.)1("القاصيةالغنممنالذئبجملفإنما؛بالجماعةفعليكمالشيطانعليهم

ثم،لهافيؤذنبالصلاةامرثم،فيحتطببحطبامرأنهمصتلقد،بيدهنفسيوالذي"

.)2("بيوتهمعليهمفأحرقالصلاةسثسهدونلارجماليإلىاخطلفثم،ا!اسفيؤمرجلاامر

المسجد،إلىيقودنيقائدليليسإنهاللهرسوليا:لهقالالذيالاعمىللرجلوقوله

:قال،نعم:فقال"؟بالصلاةالتداءتسمعهل":فقال،دعاهولىلخما،لهلزخص

.)3("فاجا"

معلوممنافقإلا-الجماعةصلاة-عنهايتخلفومارأيتناولقد":!همسعودابنوقول

.)4("الصففييفامحتىاثنينبينيهادىبهيؤتىالرجلكانولقد،النفاق

.(2/601)النسائيورو51.الصلاة(47)داودابورواه)1(

مختلفة.بألقاظ()912مالكالإمامورواه.(701)2/النسائيورواه.الحجكتاب()475مسلمورواه.(1/165)البخاريرواه)2(

.(257)مسلمرواه)4(.المساجدكتاب()255مسلمرواه)3(
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:والسلامالصلاةعليهقالفقد؟عظيمواجرها،كبيرالجماعةصلاةفضل:فينلها2-

جماعة؟فيالرجلصلاة":وقال"درجةوعشرينبسبعالقذصلاةتفضلالجماعةصلاة"

إذاأحدهمأنوذلك،درجةوعشرينبضعاسوقهفيوصلاته،بيتهفيصلاتهعلىتزيد

بهااللهرفعهالاخطوةيخطفلم،الصلاةإلايريدلاالمسجداتىثم،الوضوءفأحسنتوضا

ماكانتصلابنفيكانالمسجددخلواذا،المسجديدخلحتىخطيئةبهاعنهوحط،درجة

اللهم:يقولونفيهصلىالذيمجلسهفيدامماأحدكمعلىيصلونوالملائكة،تحبسهالصلاة

.)1("يحدثلمما،ارحمهاللهم،لهاغفر

اللهإلىأحبكانالعددكثروكلما،معهوآخرالإمام:اثضانالجماعةصلاةاقل:اققها-3

وصلاته،وحدهصلاتهمنازكىالرجلمعالرجلصلاة":والسلامالصلاةعليهلقوله؟تعالى

.)2("تعالىاللهإلىأحبفهوأكثركانوما،الرجلمعصلاتهمناز!الرجلينمع

نإ)):عيهاظ!الرسوللقول؛القريبمنأفضلالبعيدوالمسجد،أفضلالمسجدفيوكونها

.)3("ممشىاليهاأبعدهمأجراالناسأعظم

ولمالقتنةأمنتإنالمساجدفيالجماعةصلاةيشهدنأنولساء:لهاالنساءشهود-4

وليخرجن،اللهمساجداللهاماءتمنعوالا)":والسلامالصلاةعليهلقوله،أذىيخش

المسجد،فيالجماعةصلاةشهودلهايحلفلاطيئامستفإن،متطبابغيرأي)4("تفلاقي

بيتهافيالمرأةوصلاة)5("الاخرةالعشاءمعناتشهدفلابخوراأصابتامرأتنجما"أ:اكلد!لقوله

.."لهنخيروبيوتهن":ارو!لقولهافضل

اليمنىرجلهيقدمأنالمسجدالىبيتهمنخرجلمنخص:اليهاوالمشيالخروج-5

وأأضلأنبكأعوذانياللهئم.باللهالاقوةولاحولولااللهعلىتوكلتاللهبسم":ويقول

بحقاساللثإنياللهم،علييجهلاواجهلاو،أظلماوأظلمأو،أزلاوازلاو،اضل

خرجت،سمعةولارياءولا،بطزاولااشرااخرجلمفإني،هذاممشايوبحقعليكالسائلين

لافإنه،جميعاذنوبيليتغفروأن،التارمنتنقذنيأنأسألك،مرضاتكوابتغاءسخطكاتقاء

وفي،نوراسمعيوفي،نورالسانيوفي،نوراقلبيفياجعلاللهم.أنتإلاالذنوبيغفر

.(2/301)النسائيورواه.(912)البخاريرواه1(ز

.اجزاأكثر:ازكىومعنى(3/68)الكبرىالسنفيالبيهفيوذكره.الامامة(45)النساليورواه.(014/)5احمدالامامرواه)2(

المساجد.كتاب(277)مسلمرواه)3(

.(565.566)داودأبوورواه.الصلاةكتاب(03)مسلمورواه.(2/7)البخاريرواه)4(

.(3يو/2)احمدالامامرواه)5(
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.)1("نورافياعظماللهم،نورافوقيومن،نوراشما!بوعن،نورايمينيوعن،نورابصري

،فصلواادكتمفما،بالسكينةفعليكمالصلاةاتيتئمإذا":ا!تىقولهووقاربسكينةيمشيثم

باللهاعوذ،اللهبسم:وقال،اليمنىرجلهقدمالمسجدإلىوصلفإذا.)2("فاتموافاتكموما

والهمحمدنبيناعلىصلاللهم،الرجيمالشيطانمنالقديموسلطانهلكريم1وبوجهه،العطيم

.)3("رحمتكابواب!بوافتح،ذنوبي!باغفراللهم،وسلم

يجلشفلاالمسجدلخدكئمدخلإذا":ا!نىقولهالمسجدتحبنيصليحتىيجلسولا

ولايجلسقفإنه،غروبهااوالشمسطلوعوقتفييكونانالا.)4(لمأكعتينيصليحتى

الوقتين.هذينفيالصلاةعنوالسلاقمالصةعليهلتهيه؛يصلي

يقوذانهإلا،دخولهعنديقولةماوقال،اليسرىرجلةقدمالمسجدمنالخروجارادوإذا

فضلك.ابواب!بوافتح-رحمتكابواب!بوافتح-عنعوضا

الإمامة:-ب

المرأةإمامةتصحفلا،فقيهاعدلاذكرايكونانالإمامفييشترط:الامامشروط-1

إمامةولا،منهيخافسلطانايكونانإلابالقسقالمعروفالقاسقإمامةتصجولا،للرجال

وا،بسلطانيقهرهانإلا،مؤمنافاجرولاامراةتؤمنلا":ا!ال!قوله؛لمثلهإلاالجاهلالامي

،واولادنساءمنبيتهاباهلمقيدفهوالمراةإمامةمنوردوما.)5(لمأسيفةاوسوطهيخاف

الاضطرارية.بالأحوالمقئدالقاسقإمامةمنوردماانكما

دينفيافقههمثم،تعالىاللهلكتاباقرؤهمبالإمامةالجماعةاولى:بالامامةالاولى-2

كانوافإن،اللهلكتابافرؤهمالقوميؤم":ا!الئلقولهسناالأكبرثم،تقوىالأمحعرثم،الله

كانوافإن،هجرةفاقدمهم؛سواءالسنةفيكانوافإن،بالسنةفاعلمهم؛سواءالقراءةفي

فيكون؛المنزلصاحباوسلطاناالرجليكنلمما،)7(لأسنا)6(فااكبرهم؛سواءالهجرةفي

وروى()3884ماجهوابن()4905داودوابو،سلمةامعنليصخحهالترمذي(علييجهلاو)الىاللفطاؤلروى)1(

انياللهغ:لفطمنذلكلننماوأما.الدعاءآخرإلى،نوراقلبيفياجعلاللهغ:اللفظفياختلافمع(86/)8البخاري

العوفئي.عطيةروايةمنلأنهضعي!وهو،الئقبعضفيرويفقد؟آخرهالى،السائلينبحقاساثك

.(771)ماجهابنورواه(282/)6احمدالامامرواه)3(.المساجدكتاب()155مسلمبعضهروى)2(

المسافرين.صلاةكتاب()07مسلمرواه)4(

.بمفتضاهالعملعلىالجمهورانغير،ضعيفوهو()8101ماجهابنرواه)5(

.ال!!لامفيدخولاأي،سلئافاقدمهملفظوفي)6(

.(76/)2النسائيورواه.(3/163)أحمدالإمامورواه.()582داودابورواه)7(
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.)1("بإذنهالاسلطانهولاأهلهفيالوجلالرجليؤمنلا)":صدلهندلقوله،بالإمامةغيرهمناولى

وراءيصليلاالمفترضاذ،الفريضةدونالتافلةفيالصبيامامةتصح:الفبئي-إمامة3

علىتخشلفوالا":!اظ!لتوله؛القرضفيامامضهتصحفلا،نافلةصلاتهوالصبي،المتنفل

المسالةهذهفيالجمهوروخالف،متعفلوراءمفترضيصليانالاختلافومن)2("امامكم

بنعمروبروايةمستشهداالقروضفيالصبيإمامةبجوازفقال،اللهرحمهالشافعيالإمام

وأناأؤمهمفكنت:قال،"إقروْكميؤمكم":لقومهقال،إطذالنبيئإنفيهاجاءوالتيسلمة

المحتملمنفإنهصحتهافرضعلى:وقالوا،الروايةضعفواالجمهورأنغير.)3(سنينسبعابن

المدينة.عنبعيدينصحراءفيكانواإذ؛لهمعمروإمامةعلىيطلعلم،إطذالتبييكونإن

ورقةلامصزيهندالزسولاذناذ،وسطهنوتقف،للعساءالمرأةامامةتصخ:المراة-إمامة4

.بيتها)4(بأهللتصليبيتهافيلهامؤذناتخاذفينوفلبنت

علىمكتومأمابناعر!رالنبياستخلفقداذ؟الأعمىامامةتصح:الاعمى-إمامة5

."5(ل!أعمىرجلوهوبهميصليفكان،مرتينالمدينة

اللهرسولصلىإذ؛منهأفضلهومنوجودمعالمفضولإمامةتصح:المفصول-إمامة6

.)6(الخلقسائرومنمنهماافضلاعالطوهو،عوفبنالرحمنعبدووراء،بكيرابيوراء4إصم!قى

وهوبسريةالعاصبنعمروصلىإذ،بالمتوضئالمتيالمإمامةتصج:ا!لتيمم-إمامة7

."7(ينكرهفلمع!اص!لن!اللهرسولذلك:بلغ،متوضئونمعهومن،متيمم

يتمأنالمسافروراءصلىإذاالمقيمعلىانهغير،المسافرامامةتصح:المسافر-امامة8

مكةإهليا)":لهموقال،مسافروهومكةبإهلع!ا!راللهرسولصلىإذ،الإمامبعدصلاته

."!("سفرقومفإناصلاتكمأتموا

:فقال؟المقيموراءالإتمامعنعبالرلسلنل!ك!ابنسئلاذ؛معهاتممقيموراءمسافرصلىوإن

."9("القاسمإبيسنة)"

امتاذاالمرأةوكذا،الأيمنجنبهعنوقفاخرالرجلأماذا:الاطممعالأموم-وقوف9

تخريجه.سبق)2(.المساجدكتاب53()مسلمرواه)1(

.595()داودأبورواه"5(.195("ودابوذارواه)4(.585("داودأبورواه"3(

صحبح.وهو،صحيحهفيداودأبورواه)7(.181(.9461)الزوائدمجمعالهيثميذكره)6(

.126(او)الكبرىالسننفيالبيهقيورواه.18902(الكبير)معجمهفيالطبرانيرواه)8(

عليه.اقفلم)9(
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وقفونساءرجالاجتمعوإن،وراءهوقفوافاأكثراثنينأمومن،جنبهاعنوقفتأخرى

مميزاصبياولؤالرجلوقفوامرأةرجلكانوإن،وراءهمالنساءووقفالإمامخلفالرجال

اولها،الرجالصفوفخير":!اظ!لقولهوذلك؛خلقهماالمراةووقفت،الإمامجنبإلى

.)1("أولهاوشرها،آخرهاالنساءصفوفوخير،اخرهاوشرها

حتىفأدارهيسارهعنفوقفجابرفجاءيصليغزوةفيمرةوقففقد":الجد!ولقعله

فأقامهماجميعابيديهاير!فأخذهما،يسارهعنففامصخربنجبنارجاءثم،يمينهعنأقامه

المرأةوأقام،يمينهعنفاقامعي"،وبأمهبهصلىالنبيانل!حنهانسولقول.")2(خلفه

.)4("ورائنامنوالعجوز!اظ!اللهرسولوراءواليتيمأناصففت":أيضاوقوله.)3("خلفنا

؛أخرىسترةالىالمأموميحتجلمسترةإلىالإمامصلىإذا:خلفهلمنسترةالامامسترة-01

.)5(أخرىسترةبوضعخلفهمنأحدايأمزولاإليهافيصلياعتن!للنبيالحربةتركزكانتإذ

يسبقه،أنعليهويحرم،إمامهيتابعانالمامومعلىيجب:الامماممابعةوجوب-11

صلاته،بطلتوإلا،يعيدهاأنعليهوجبالإحرامتكبيرةفيسبقهفإنيساويهأنلهويكره

وجب،منهماالزفعفيأوالسجودأوالركوعفيسبقهوإن،قبلهسلمإنصلاتهتبطلوكذا

فلابهليؤتمالإمامجعلإنما":اير!لقولهوذلك،إمامهبعديسجداوليركعيرجعانعليه

:فقولوا،حمدهلمناللهسمع:قالوإذا،فاركعواكعوإذا،فكمرواكبرفإذا،عليهتختلفوا

.)6("أجمعونقعودافصلواقاعداصلىوإذا،فاسجدواسجدوإذا،الحمدولكربنااللهم

يحؤلأو،حماررأسرأسهاللهيحولأنالإمامقبلرأسهرفعإذاأحدكميخشىأما":وقوله

.)7("حمارصورةصورتهالله

لهطرأأو،محدثأنهصلاتهأثناءالإمامتذكرإذا:لعذرالمأمومالاماماستاص-12

ممن!أنله،الصلاةفيمعهالاستمراريستطعلمشيءنابهاو،رعفاو،الحدث

بنالرحمنعبدل!جهعمراستخلففقد،وينصرفصلاتهمبهميتممنالمأمومينمنوراءه

.)9(اصابهرعافمنل!بهعليواستخلف،)8(الصلاةقيوهوطعنععدماعوف

صحيحه.فيمسلمرواه)2(.الصلاةكاب()28مسلمرواه)1(

صحيحه.فىالبخاريرواه)4(.صحيحهفيمسلمرواه)و(

عديه.متفقالحديث)5(

الامامة.(و)8النسائيورواه.(2و0/)2احمدالإمامورواه.()261الترمذيرواه)6(

.()582الترمذيورواه.الصلاةكاب()114مسلمورواه.(1/177)البخاريرواه)7(

.منصوربنسعيدرواه)9(.صحيحهفيالبخاريرواه)8(



المسبوق/لصلاةا184

الاولى،الركعةقراءةإلاالصلاةيطيللاأنللاماميستحب:الصلاةالامام-تخفيف13

اعليظب:لقولهوذلك؛يطيلهاكاناعديرفإنهالجماعةمنتخلفمنيدركهاأنيرجوكانإذا

لنفسهصلىفإذا،والكبير،والشقيمالضعيففيهمفإنفليخففبالئاسأحدكمصلىإذا"

.)1("شاءمافليطول

كانتإذا،كارهونلههماناسايؤمانللزجليكره:الجماعةتكرههمنإمامة-كراهية14

:شبراروْوسهمفوقصلاتهمترفعلاثلاثة":والسلامالصلاةعليهلقوله؛دينيبسببلهكراهتهم

.)2("متصارمانوأخوان،ساخطعليهاوزوجهاباتتوامراة،كارهونلهوهمقوماامرجل

العلماهلالإماميلىانيستحب:السلامبعدالإماموانحراف،الإماميلىمن-15

سلمإذاللاماميستحبكما.)3("والتهىالاحلامأولومنكمليلني)":ا!لقوله؛والقضل

هذاروى.ذلك!رءاظ!الرسوللقعل؛بوجههالناسويستقبل،يمينامصلاهعنينحرفان

فينصرفيؤتنااظ!؟النبيكان":قالاييهعنهلببنقبيصةعنوحسنهوالترمذيداودابو

."شمالهوعلىيمينهعلى،جميعاجانبيهعلى

ذإ؛تستقيمحتىوتقويمهاالصفوفتسويةوالمامومينللاماميسن:الضفوفتسوية-16

صفوفكم،سؤوا":ويقول.)4("واعتدلواتراصوا":ويقولالناسعلىيقبلالزسولكان

بيناللهليخالقنأوصفوفكملتسون)":وقال.)5("الصلاةتماممنالصفوفتسويةفإن

فيفرجةإلىرجلمشاهاخطوةمنأجراأعظمخطوةمنما":وقال.)6("وجوهكم

.)7("فسدهاالصف

المسبوق-ج

عليهوجبقائمهتالصلاةووجدالمسجدالمصليدخلاذا:حاليايعلىالامماممع-دخولة1

عليهلقوله؛قائماأو،جالساأو،ساجداأوراكعا،وجدهحالايعلىالإماممعفورايدخلان

.)8("الإماميصنعكمافليصنعحالعلىوالإمامالصلاةأحدكمأتىإذا":والسلامالصلاة

قبلمعهفركعراكعاالإمامادركاذاللمامومالركعةتثبت:الزكوعبإدراكالركعةثبوت-2

هروا(1)

رواه(3)

رواه(5)

رواه(6)

كرهذ(7)

رواه(8)

حسن.باشاد719()ماجهابنرواه)2(.(2/492)النسائيورواه.(2/271)احمدالإمام

.922(.3/125)أحمدالإمامرواه)4(.الصلاةكتاب(28)مسلم

.(668)داودأبوورواه.الصلاةكتاب(124)مسلمورواه.(1/184)البخاري

.(4/227)احمدالإمام

.322(/1)والرهيبالترغيبفيالمنذريوذكره.(9/145)المتقينالسادةاتحاففيالزبيدي

.أخرىرواياتمنعضدهلماالعلماءجماهيرعندعليهالعملانغير،ضع!مندهوفي(195)الترمذي



185المسبوق/الصلاة

ولافاسجدواسجودونحنالصلاةالىجئتم"اذا:ا!رلقوله؛كوعهمنالإماميرفعان

.)1("الصلاةأدركفقدالركعةأدركومن،شيئاتعدوها

،صلافمنفاتهمالقضاءالماموميقومالإمامسلماذا:الامامسلاقمبعدفاتماقضاء3-

)2(."فاتموافاتكموما،فصلواأدمحغ"فما:ا!يخسلقولهصلاتهااخرهوفاتهماجعلشاءوإن

فقطبالقاتحةوالثانيةوالسورةبالقاتحةالأولىباثنتينفاعصتىقام،مثلاقالمغربمنركعةأدركفلو

:أخرىروايةفيا!!الرسوللقول؛صلاتهأولفاتهماجعلشاءوإن،وسلمتشهدثم

والسورةبالقاتحةبركع!تىفأقامالمغربمنركعةفاتتهفإنوعليه.)3("فاقضوافاتكم"وما

وسلم.تشهدثم،فاتتهكماجهرا

أرجح.صلاتهأوليجعلهيدركهماكونانإلىالعلماهلمنالمحققينبعضذهبوقد

يسنبلجهرئهصلاةفيكاناذاالقراءةالمامومعلىتجبلا:الامامخلفالأمومقراءة4-

)4(،"قراءةلهالإمامفقراءةاماملهكانمن":ا!و!رلقوله؛لهمجزيةالإماموقراءةالإنصاتله

.)5(والسلامالصلاةعليهيجهرفيمايقرأواأنالناسفانتهى."؟القرانأنازعكاليما":وقوله

نألهيسنأنهغير.)6("فأنصتواقرأوإذا،فكبرواكبرفإذا،بهليؤتمالإمامجعل"انما:وقوله

.الإمامسكتاتفيالقاتحةيقراانلهيستحبكما،فيهالإماميجهرلافيمايقرا

الفريضة:قيمت1اذاالنافلةفيالدخوليجوؤلا-5

تنعقدلمانقظعهافيهاوهوأقيمتوإن،القريضةأقيمتإذاالناقلةفييدخلأنيجوزلا

الصلاةاقيمتاذا.":والسلامالصلاةعليهلقوله؛خفيفةاتمهاوإلَّا،الركوعمنبالرفعالركعة

..)7("المكتوبةإلاصلاةفلا

لممنحكمفيالعلمأهلاختلف:الطهريصلولمالعصرصلاةعليهاقيمتمن6-

فصلىقامسلموإذا،الظهربنئةالإماممعيدخلفهل،العصرصلاةأقيمتوقدالطهريصل

الترتيب،علىمحافظةمعاوالعصرالظهرفصلىقامفرغفإذا،العصربنيةيدخلأو؟العصر

ناإذافالأحوط،أولىالظهربعيةدخولهلكان"الإمامعلىتختلفوافلا":ا!كرقولهولولا

.()61802العتالكنزفيوذكر.(026/)2الغليل)رواءفيالألبانيذكره)1(

.(027.318/)2احمدالإمامرواه)3(.(52و،923/)2احمدالامامرواه)2(

.()085ماجهابنورواه.(933/)3احمدالإمامرواه)4(

.(231/)21الحبيرتلخيصفيحجرابنوذكره.(27و)6مصنفهفيالرزاقعبد)5(رواه

المسافرين.صلاةكتاب(46.)63مسلمرواه)7(.(023/)2أحمدالإمامورواه.()261الترمذيرواه)6(



نالأذا/لصلاةا186

ناقلة.لهتكونالإماممعوصلاته،والعصرالظهرفصلىقامفرغفإذاالعصربنيةيدخل

فإن،وحدهالصفخلف!يقفانللماموميجوزلا:وحدهالصفخلفيصليلا-7

صلاتلث،استقيل)":وحدهالصفخلفصلىلرجلاير!لقوله؛لهصلاةفلامختاراوقف

.)1("الصصخلفلمنفردصلاةفلا

.بأسفلاالإماميمينعلىوقفوإن

يمينوعن،الأولالضففيالصلاةفيالاجتهاديستححا:اففحلالاولالض!-8

وعلىاللهرسوليا:قالوا"الاولالصصىلىيصلونوملاخ!4اللهإن":اكل!قولهالإمام

اولها،الرجالصفوفخير":ولقوله.)2("الثانيوعلى":قال،الثالثةوفي...؟الثاني

.)3("اولهاوشرها،اخرهاالنساءصفوفوخير،اخرهاوسنها

وقوله:.)4("الصفوفميامنعلىيصلونالذينعلىيصقونوملائكتهاللهإن":وقوله

.)5("!اللهيؤخرهمحتىيتأخرونقوميزالولا،وراءكممنولياتم،بيفأتمواتقدموا"

والإقامة:الأذانفي:الثامنةالمادة

:ناذالأ-ا

خاصط.بالقاظالصلاةوقتبدخولالإعلام:الأذان:تعريفه-1

حضرتاذا":!اكل!لقوله؛والقرىالمدناهلعلىكقائيواجبالاذان:حكمه-2

.)6("أكبركموليؤمكم،احدكملكمفليؤذنالصلاة

،بالصلاةفأذنتباديتكاوغنمكفيكنتإذا":اعل!!رلقوله؛والباديللمسافرويسن

لهشهدالا؛شيءولا،إنسولاجنالمؤذنصوتمدىيسمعلافإنه،بالعداءصوتكفارفع

.)7("القيامةيوم

الله،اكبرالله:هيمحذورةلأبيص!بإش!اللهرسولعلمهاكما،الاذانصيغة:صيغته-3

محمداانأشهد.اللهإلاالهلااناشهد،اللهإلاإلهلاانأسهد.اكبرالله،اكبرالله.اكبر

الله.رسولمحمداانأشهد،اللهرسول

.(9156)صحيحهفيخزيمةابنورواه.(23/)4أحمدالإمامرواه)1(

جيد.بسند(8/255)الكبيرالمعجمفيالطبرانيورواه.(4/926.285)احمداقيمامرواه)2(

.الصلاةكتاب(135)مسلمرواه)5(.الصلاةكتاب()69داودأبورواه)4(.الصلاةكتاب(28)مسلمرواه)3(

المساجد.كتاب(292)مسلمورواه.(1/162.163)البخاريرواه)6(

.(1/37)مسندهفيحبيببنالربيعرواه)7(



187لإقاهها/الصلاة

حي،الصلاةعلىحي.(الترجيعوهوعالبصوتمرتينالشهادتينفيقوليعود)ثم

.القلاحعلىخي،القلاحعلىخى.الصلاةعلى

.(النوممنخيرالصلاة،النوممنخيرالصلاة:قالالقجراذانفيكان)وإن

الله.إلاإلهلا.أكبرالله،أكبرالله

الله،أكبرالله،أكبرالله،أكبرالله:الاذانعلمنيا!دمالتبي"إن:!همحذورةأبوقال

نااشهد،اللهرسولمحمدااناشهد،اللهإلاإلهلاانأشهد،اللهإلاإلهلااناشهد،اكبر

رسولمحمداأنأشهد،(أمرتيناللهإلاإلهلاأنأشهد:فيقوليعودثم،اللهرسولمحمدا

الصبحصلاةكانتفإن(،)مرتينالقلاحعلىحي(،أمرتينالصلاةعلى(حيأممتينالله

.)2("اللهإلاإلهلا،اكبرالله،اكبر)1(اللهالنوممنخيرالصلاة،النوممنخيرالضلاة:قلت

باوقاتعالما،صمئا،امينايكونأنللمؤذنيحسن:المؤذنعليهيكونانينبييمما4-

يميناويلتفت،أذنيهفيإصبعيهيدخلوأن،ونحوهاكالمنارةعاليمكانعلىيؤذنوأن،الصلاة

بيتمنإلاأبرةأذانهعنيأخذلاوان،القلاحعلىحي،الصلاةعلىحيئبكلمتيوشمالا

.الاوقافاو(الدولةخزينةأالمال

الإفامة-ب

كانتسواء،الخمسالصلواتمنفرضصلاةلكلواجبةسنةالإقامة:حكمها1-

إلاالصلاةفيهمتفاملابدوولاقريةفيثلاثةمنما":ا!شلقوله؛قاسلمةاوحاضرةصلاة

.)3("القاصيةالغنممنالذئبيأكلفإنما؛بالجماعةفعليكم،الشيطانعليهماستحوذ

.)4(الإقامةويوتر،الأذانيشفعأنبلالأمر:ل!هأنسولقول

هي:الاذانرؤيارأىالذيزيدبناللهعبدحديثفيجاءتكما،وصيغتهاصيغتها:2-

،الصلاةعلىحي،اللهرسولمحمداأنأشهد،اللهالاإلهلااناشهد،اكبرالله،اكبرالله

الله.إلاالهلا،أكبرالله،اكبرالله،الصلاةقامتقد،الصلاةقامتقد،القلاحعلىحي

بذلك،وإذنه،الإمامحضورعندالاالصلاةالمؤذنيقيمفلا،بالإقامةامللثالإمام:تنبيهان

،سوداي،يثؤبثمالصلاةعلىحي:بفولهالصلاةالىيدعوالمؤذنلان؛التثويبلهيقالالنوممنيخرالصلاة)1(لقظ

ما!ابنرواه.الفجرفياثؤب!أناللهرسولامرني:!هبلاذ"قالالنوممنخير،الصلاة:بلفظالبهافيدعو

.(243/)1الدارقطنيورواه.()715

تخريجه.)3(صبق.وصححهوحسنهالترمذي)2(رواه

.الصلاة(كتاب3.5.)2مسلم)4(رواه



لقصرا/ةالصلا188

بهالعملانغير،مجهولسندهوفي)1("بالإقامةاملكوالإمامبالاذاناملكالمؤذن":لخبر

فإنالاذانوأما،عمرانهغاوعليعنيروونهآخربشاهداعتضدولعلهالققهاء،عامةعند

.غيرهاوكانامائا،يستأذنهولااحدايعتظرولاالوقتدخلاذافيؤذنغيرهمنبهاملكالمؤذن

يلي:مايستحبئ

:لبلالارزو!رلقوله؛الإقامةفي(الإسراع)والحدر،الاذانفي(التمفل)-الترسل1

.)2(فاحدز"اقمتوإذا،فترسلاذنتإذا"

حى-لقظإلا،المقيمأوالمؤذنيقولمامثلالسامعفيقول،سزاوالمقيمالمؤذنمتابعة-2

ولقظ،"باللهإلاقوةولاحوللا":يقولوإنمافيهيتابعهفلا-القلاحعلىحي،الصلاةعلى

فياخذبلالا""انداودابوروىلما،وادامها(اللهاقامها)يقولفإنه"الصلاةقامتقد"

روىولما.وأدامها"اللهاقامها)":ا!نرلخرالنبيقال،الصلاةقامتقد:قالانفلما،الإقامة

عليصلىمنفإنه،علئيصلواثم،يقولمامثلفقولواالمؤذنسمعتمإذا":قالارزو!رانهمسلغ

لعبدإلاتنبغيلاالجنةفيمنزلةفإننا؛الوسيلةلياللهسلواثم،عشرابهاعليهاللهصلى؟مرة

.)3("الشفاعةلهحلت؛الوسيلةليسألفمن،هوأناأكونأنوأرجو،اللهعبادمن

يينيردلاالدعاء":ا!و!عنهوح!شهالترمذيروىلما،الأذانبعد!حسيرالدعاء-3

،نهاركوإدبار،ليلكاقبالهذااللهم":قولهالمغربأذانعندوورد."والإقامةالأذان

."محبفاغفر؛دعاتلشواصوات

:والخوف،المريضوصلاة،والجيعالقصرفي:التاسعةالماذة

ا-القصر:

فلاوالصبحالمغربأما،والسورةبالقاتحةركعتينالرباعيةصلاةهوالفصر:-معناه1

ثنائية.والصبح،ثلاذيةالمغربلكونتقصران

أنجناخعلتكزفليسالارضفىضربنمافىأ>:تعالىاللهبقولمشروغ:الفصر:-حكمه2

بهااللهتصدقصدقة)":عنهسئللماءط!االرسولوقول.[15ا:]اذهسانء<الضلؤةمنلم!و .ثا

."4("صدقتهفاقبلواعليكم

.69012ر"العمالكنزفيوذكر/155ر)المصال!حشكاةفيالتبرنريوذكره.1(ر4/27الضمفاء)فيالكاملفيعديابنذكره)ا(

.الصلاةكتاب7()مسلمصحيح)و(.ي!2(/1)الحاكمورواه.591("الترمذيرواه(الم

.6501()ما-ابنورواه.3403()أقرمذيورواه.9911(!داودابوورواه.المسافرينصلاةكتاب1()مسلمرواه)1(



918لجمعا/ةالصلا

فيهقصرإلاسقراا!ودصاللهرسولسافرماإذ؛مؤكدةسنةتجعلهعليهالرسولومواظبة

اجمعين.!اصحابهمعهوقصر

فيإليهايعتهىمسافةللقصرا!صالنبييحددلم:فيهاالفصريسنالتيالمسافة-3

اللهرسولفيهاقصرائتيالمسافاتإلىنصلرواوالائمةوالتابعينالصحابةجمهوروإنما،القصر

أدنىحذا-ميلاوأربعونثمانيةوهي-بردالأربعةفجعلوا،بردأربعةتقاربفوجدوهاادص

الظهر)الرصباعبنةفيصلي،القصرصلهسناللهمعصيةغيرفيسافرهافمن،القصرلمساقة

اثنت!.،(والعشاءوالعصر

ويستمرص،بلدهمساكنمغادرتهمنصلاتهقصرالمسافريبتدئ:وانتهاوهالفصرابتداء-4

بلدفيفامحراياماربعةإقامةينويانإلا،بلدهإلىيعودانإلىسفرهمدةطالتمهمايقصر

التيالعلةتبقولمبالهويهدا،خاطرهيستريحالإقامةبنيهإذ؛يقصرولايتمفإنهبهينزلما

1!رشاللهرسولمكثوقد،سقرهبمهامبالهوانشغالالمسافرقلقوهيالقصرأجلهامنشرع

بها.الإقامةينولملأنه:وقيل.)1(الصلاةيقصريوماعشرينبتبوك

عداماوغيرهاراتبةمنالنوافلسائريتركانلهالمسلمسافراذا:الشفرفيالتافلة-5

مسيحاكنتلو:يقول!اعمرابنكانفقد،تركهمايحسنلافإنه،والوترالصجررغيبة

.)2(صلانيلأتممت-متنفلا-

الضحى!%التبيصصلىفقد،النوافلمنشاءمابلاكراهييمايتنقلأنللمسافرأنكما

.سقرهمنظريقهفيوهو،دابتهظهرعلىيتنقلوكان،مسافروهوركعالبثماني

،ماشومسانر،راكبمسافريينالقصرسنةفيفرقلا:مسافبرلكلالفصرسنةعموم-6

وكان،الدهرطولسفينتهمنينزللاكانإذاالملأحالاطائرةاوسيارةاوجمالراكببينولا

للسفينة.كمستوطنيلاع!نه؛صلاتهيممانعليهبلالقصرلهيسنلافإنهاهلبسفيعتهله

ب-الجمع

ليلةوالعشاءين،بعرفةعرقةيومالظهرينبينالجمعإلاجائزةرخصة:الجمع:حدصمه-1

باذانيبعرقةوالعصرالظهرصلىأنه":ا!4!عنهصحلما،فعلهافيتخييرلاسنةفإنهالمزدلقة

.)3("وإقامتينواحدبأذانوالعشاءالمغرببهاصلىالمزدلصةآلىوئا،وإقامتينواحد

وقتأولفيفيصليهماتقدييمجمعوالعصرالظهرالمسافريصليانهوالجمع:عمه-2

.(6091)داودابورواه)6(.(1223)داودابورواه)2(.(1235)داودابورواه(1)
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وأتقديمجمعوالعشاءالمغربيجمعأو،العصروقتأولفيفيصليهماتأخيرجمعأو،الظهر

خرجثميومابتبوكالصلاةاخر!رءاظ!النبيئ)"ان:وردلماوذلك؛احداهماوقتفيفيصليهماتاخير

)1(."غازيابتبوكنازلوهوجمعاوالعشاءالمغربفصلىخرجثم،جمعاوالعصرالظهرفصلى

وأالشديدوالبرد،المطرليلةالمسجدفيوالعشاءالمغرببينيجمعواانالبلدلاهلانكما

!اظ!اللهرسولجمع))!دإذ؟بالمسجدالعشاءصلاةإلىالزجوععليهئميشقكانإذاالريح

.)2("مطيرتنليلةفيوالعشاءالمغرببين

فيصلاةكلأداءعليهيشقكانإذاوالعشاءينالظهرينبينيجمعأنللمريضأنكما

الشديدةالحاجةتعرضوقد،الجمعجازالمشقةحصلتفمتى،المشقةهيالجمععلةإذ؛وقتها

عيهاص!فىالنبيانصحفقد،الجمعلهفيبا!مالأوعرضاونفسعلىكالخوفالحضرفيللمسلم

وثمانيا،سبعابالمدينةصلىظ!تالنبيإن":ل!ههعباساينقال.مطرلغيرمرةالحضرفيجمع

وقتها،لاولالعصرويقدمالظهريؤخرأنوصورته.)3("والعشاءوالمغرب،والعصرالظهر

واحد.وقيبفيالصلا-لينلاشتراكوذلك؟وقتهالأولالعشاءويقدمالمغربويؤخر

المريضصلاة-ج

القعودعنعجزوإذا،قاعداصلىشيءإلىمستنداالقيامعلىيقدرلاالمريضكانإذا

سجودهويجعل،القبلةإلىرجليهماداقفاهعلىمستلقياصلىعجزوإن،جنبهعلىصلى

لقول؛بحالالصلاةيتركولا،ابماءاوماوالسجودالركوععنعجزوإن،ركوعهمناخفض

صل":ففال،الصلاةعنظ!ظرالنبيئفسالت،بواسيربيكانت:!هحصينبنعمران

تستطعلمفإن،جنبكعلىفصلتستطحلمفإن،ففاعداتستظعلمفإن،قائفا

وسعها.إلانقسااللهيكلفولا)4(."فمستلقيا

الخوفين-د

لهمفاقصتفيهخكنتوإذا>:تعالىاللهبقولمشروعةالخوفصلاة:مشروعنتها-1

وقاتورالجئممنفليكلنوأسجدوأفإذاأسلحتهموليآخذوامعكمعهمطايفةفلئقخالصلوة

.[201:الئساء]<وأسلحخهمحذرهتموليآندوامعكفقصرايصلوالمأخرثطايفه2

.(143.144/)1مالكموطاوفي()4/1784مسلمرواه)1(

"مطيرةليلةفي"لقظةان:والصواب.(1/144)والموطا.المسافرينصلاةكتاب()94ومسلم(36/)2البخاريرواه)2(

.()56المسافرينصلاةكتابومسلم()353البخاريرواه)3(.كمالكالرواةبعضتاولمن

.(06/)2البخاريرواه)4(
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الخوفحالةالىمردهامختلفةكيفياتالخوفصلاةفيوردت:الشفرفيصفتها-2

طائفتين:إلىالمعسكريقسمأن":السفرفيالقتالكانإذاكيفياتهاوأشهر،وضعفاقوة

هيوتقوم؛قائماويثبسا،ركعةبهافيصليالإماموراءتصفوطائفة،العدوتحاهتقفطائفة

فيصليالاخرىوتاني،الاخرىالطائفةموقف!فتقفوتذهب،وتسلماخرىركعةفتصلي

."بهميسلمثم،أخرىبركع!وتأنيهيفتقوم،جالساويثبيساركعةالإمامبها

النبيمعصفتطائفةأن":فيهجاءإذحثمةأبيبنسهلحديثالكيفيةهذهوشاهد

ثملانفسهمتموافا،قائفاثبتثم،ركعةمعهبالتيفصلى،العدووجاهوطائفة،ا!ر

ثم،صلاتهمنبقيتالتيالركعةبهمفصلىالاخرىالطائفةوجاءت،العدووجاهانصرفوا

.)1("بهمسلمثملانفسهمفأتمواجالساثبت

الطائفةصلت:للصلاةقصرلاحيثالحضرفيالقتالكانوإن:الخضرفيصفتها-3

بهافيصليالاخرىالطائفةوتأقي،قائموالإمام،وحدهاوركعتين،الإماممعكعتينالاولى

بهم.يسلمثم،ركعتينلنفسهافتتمجالساويثبيساركعتينالإمام

الجيشقسمةتمكنولم،القتالاشتدإذا:القتاللاشتدادالجيشقسمةيمكنلمإذا-4

تعالى:لقولهإيماءيومئونلغيرهاأوللقبلةركباناأومشاةكانواحاليأيعلىفرادىصلوا

ذلكمناكعركانواوإن":ا!وقوله.[923:البقرة])2(<رتجانااوقرطلاخفتمفإق>

المعركةواحتدمتالخوفكعرإذاأيذلكمنأمحرومعنى.وركبانا")3(قيامافليصلوا

.بالعدؤواختلظوا

نايخشىعدوطلبهاو،فواتهيخشىعدواطلبمن:منهالهارباوللعدوالطالب-5

خافمنكلوهكذا،غيرهاأوالقبلةإلىساعياأوماشئا،كانحالأيعلىصلىبهيظفر

لهذهويشهد،حالهبحسبالخوفصلاةصلىغير!ما!أوحيوانأوإنسانمننفسهعلى

بناللهعبدوعمل.[923:]البقرةرتجانا<اوقرطلاخفتمفاق>:تعالىقوله،المسالة

بينييكونانخفتلما":فقال،الهذليطلبفيايروكراللهرسولبعثهفقد،ل!انيس

دنوتفلما،نحوهإيماءاومئاصليوأنا،امشيفانطلقت،الصلاةيؤخرماوييعه

الحديث.)4(..."منه

المسافرين.صلاةكتاب57()مسلمرواه)1(

.256(/3)الكبرىالسننفيالبيهفيرواه)3(

اقدامهم.علىقيانااي)2(

.(9124)داودابورواه)4(
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لا:الجمعةصلاةفي:العاشرةالمادة

نود!اذاءانوأالذينيايها>:تعالىاللهبقول،واجبةالجمعةصلاة:حكمها-1

عليهالزسولوقول.[9:الحمعة[<البئغوذروااللهدتجرإكفاسعواالجمعة.يوممنللضلوه

ثم،قلوبهمعلىاللهليختمربأو،الجمعاتودعهمعنأقواملينتهين":والسلامالصلاة

إلاجماعةفيمسلمكلعلىواجبحقالجمعة":ع!إكروقوله)1("الغافلينمنليكونن

.)2("مريضاو،صبياو،امراةاو،مملوذعبذ:اربعة

المجنجمع:الجمعةصلاةلهاشرعتالتيالحكممن:مشروعثتهافيالخكمة-2

لتلقيواحدمكانفيأسبوعكلأول،القريةأوالبلدأهلمنالمسؤولياتتحملعلىالقادرين

يتعلقفيماوخليفتهمالمسلميناماميصدرهاوييانات،قراراتمنويحدثيجدماكل

ودنياهم.دينهمبإصلاح

بواجباتهم،النهوضعلىيحملهمما،والوعيدوالوعدوالترهيبالترغيبمنوليسمعوا

.الاسبوعطوالوحرمنشاطفيبهاالقيامعلىويساعدهم

):شروطهامنإذ؛وخصائصهاالجمعةشروطخلالمنللمتأملالحكمةهذهوتبدو

الكلاموتحريم،الوالياوالخليفةمنوكونهاوالخطبة،وتوحيدهوالمسجد،والجماعة،القرية

وليسواتامغيرهؤلاءتكليفلان؛والمريضوالصبيوالمرأةالعبدعنوسقوطها،أثنائها

وتكاليف.مسؤولثاتمنالمنبرعلىبهيطالبونقدبماالقيامعلىبقادرين

الله:رسولفيهقال،الدنياأيامخيرومن،وعظيمفاضليومالجمعةيوم:يومهافصل-3

وفيه،الجنةالىادخلوفيه،الممخلأادمخلقفيه،الجمعةيومالشمسعليهطلعتيومخير"

فيكنر،لهاللهبتعظيميعظمأنفينبغي.)3("الجمعةيومفيإلاالشاعةتقومولا،منهاأخرج

.السناتجميععنفيهويبتعد،الصالحاتمنفيه

يومها:فييؤتىانينبغيوماآدابها-4

كلعلىواجبالجمعةغسل":صتريهنجدلقوله؟يحضرهامنكلعلىالاغتسال-1

.)ت("محتلم

الجمتة.كتاب(12)مسلمرواه1()

شيما.منهيسمعولمننحذالنبيراىشهاببنطارق:وقال(6701)داودابورواه)2(

الجمحة.كتاب(5)مسلمرواه)3(

.(341)داودايوورواه.الجمحة(7)مسلمورواه.(2/3.6)البخاريرواه)4(
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يومالغسلمسلمكلعلى":مح!ا!ق!لقوله؛المحبو!،الثيابنطيفلبس-2

.)1("منهمسطيبلهكانوإن،ثيابهصالحمنويلبس،الجمعة

يوماغتسلمن":ا!لقوله؛بزمنوقتهادخولقيلاليهاالذهاباي،اليهاالتبكبر-3

الثانيةالساعةفيراحومن،بدنةقمبنمافكأالاولىالساعةفيراحثم،الجنابةغسلالجمعة

الساعةفيراحومن،أقرنكبشاقزبنمافكأالتالتةالشاعةفيراحومن،بقرةقربفكانما

الإمامخرجفإذا،بيضةقربفكامماالخامسةالساعةفيراحومن،دجاجةقربنمافكأالرابعة

.)2("الذكريستمعونالملائكةحضرت

لا":اعلم!لقوله)*(فامممرركعاتاربع،اهـج!ددخولعندالئافلةمنتيسرماصلاة-4

طيبمنيمسأودهنهمنويدهن،طهرمناستطاعبماويتطهر،الجمعةيومرجرليغتسل

إذاللامامينصتثم،لهكتبمايصليثم،اثنينبينيفرقفلاالمسجدإلىيروحثم،بيته

.)3("الكبائريغشلمماالاخرىالجمعةالىالجمعةمنلهغفرإلاتكلم

قلتاذا":اعلم!لقوله؛الإمامخرجاذاونحوهابمح!الحصىوالعبثالكلامقطع-5

الحصىمسمن":وقوله.)4("لغوتفقد،أنصت:يخطبوالإمامالجمعةيوملصاحبك

.)5("لهجمعةفلالغىومن،لغىفقد

دخلإذا":اير!لقوله؛اهـج!مخثةخفبنتينركعتينصلىيخطبوالإمامدخلإذا6

.)6("فيهماوليتجمزكعتينفليركعيخطبوالإمامالجمعةيوم.احدكم

:الناسرقابيتخطىراهللذياعلم!لقوله؛ورالموالتفروزابخالسينرقابتخالييكره-7

.)8("اثنينبينيفرقفلا":وقوله.)7("اذس!فقداجل!مق))

يؤرمننودهـللصلاةإذا>:تعالىلقوله؛لهاالنداءعندوالشراءالبيعيحرم-8

.[9:الجمعة]<البيغوذزوااللهدجمزإكفاسعؤاالجصة

.(4/403)أحمدالإمامرواه)1(

.(994)الترمذيورواه.(2/3)البخاريورواه.(101)مالكالإمامرواه)2(

أربعصلاةالصحيحفيوردكما،بيتهفيركعتينيصليكانوالسلامالصلاةعليهالبيانصحفقدبعدهاالصلاةأما)،(

فيه.الجمعةصلىالذىمجلسهمنينتقلاويتكلمانبعدالمسجدفيركعات

.(مي/5)أحمدالامامورواه.(2/4)البخاريرواه)3(

.(2/318)احمدالامامورواه.الجمعةكتاب(11.12)مسلمرواه)4(

.(0501)صحيحهئداودابورواه)5(

.(5/303)احمدالامامورواه.المسافرينصلاةكتاب(96)مسلمرواه)6(

السابق.الحديث)؟(.(1115)ماجهابنورواه.(1118)داودابورواه)7(
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الكهف!سورةقرامن":اعرلحرلقوله؛يومهاأولمجتهانفيا!هفسورةقراءةيستدبئ9-

.)1("الجمعتينبينماالتورمنلهاضاء؛الجمعةيومفي

الصلاةمنعلياكروا":لقوله؛ا!ص،اللهرسولعلىوالسلامالصلاةمنالإكثار-01

.)2("القيامةيوموشفيغاشهيدالهكنت؛ذلكفعلفمن،الجمعةوليلةالجمعةيوم

لهاللهاستجابصادفهامن،استجابةساعةبهلأن؛يومهااتدعاءمنالإكثار-11

عزاللهيسألمسلمعبديوافقهالالساعةالجمعةيومفي"إن:روهـك!اقال،سالماواعطاه

وقد،الصلاةمنالقراغإلىالإمامخروجبينماائهاوورد.)3("اياهاعطاهالاخيرافيهاوجل

)4(.العصربعدإنهاقيل

وهي:؛وجوبهاشروط-5

.امرأةعلىتجبفلا،الذكورية-1

مملوفي.علىتجبفلا،الحرئة2-

صبي.علىتجبفلا،اللوغ3-

.مرضمنبهلماحضورهاعلىيقدرلامريضعلىتجبفلا،الضكة4-

إلامسلمكلعلىواجبحق"الجمعةظ!ش!:لقولهوذلك؛مسافرعلىتجبفلا،الإقامة-5

فعليهالاخرواليومباللهيؤمنكان)"من:وقوله)5(."مريضاو،صبياو،امراةأو،مملوكعبد:اربعة

ممنحضرهامنوكلهذا)6(،"مملوكااو،صبياأو،امراةاو،مسافرااو،مريضاالاالجمعةيومالجمعة

.ابدابعدهاالظهريصليفلا،الواجبعنهوسقط،اجزاتهالإماممعوصلاها،لجهمتجبلا

صحتها:شروط-6

الرسولعهدعلىالجمعةتصللماذ؛سفيرقياوباديةفيالجمعةتصحفلا،اقرية-1

سفرهكثرةوعلى،بصلاتهاابىديةاهلاتن!اللهرسوليأمزولم،واقرىالمدنفيإلا،علي!ا

.ابداسفيرفيصلأهاانهيثبتلمير!را

وصححه.(511.546.565/)1الحاكمرواه)1(

لا.حبنبإسناد(924/)3البيهقيورواه.(421/)2الحاكم)2(رواه

.(146.185/)2احمدالامامورواه.الجمعةكتاب(15.)14مسلمرواه)3(

ابوالصلاةمنوالقراغالإمامجلوسلنماكونهاوروى،ماجهوابنأحمدالامام،العصربعدالساعةكونحديث)4(روى

.(وو1/8)الحاكمورواه.(1كه)7داودابورواه)5(.ضعيثوإسنادهداوذ

وخلفا.سلفاالمسلمينجماهيرعندعليهوالحمل،ضعفصندهوفي،(184/)3البيهقيورواه.(3/)2الدارقطني)6(رواه



الجمعةصلاة/الصلاة
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المسلمونيتعرضلاحتى؛وأفنيتهاالمساجدأبنيةغيرفيالجمعةتصحفلا،المسجد-2

المضرين.البردأوللحر

منإلاالجمعةصلاةشرعتماإذ؛فيهاخطبةبدونالجمعةصلاةتصجفلا،الخطبة-3

الخطبة.أجل

بعيدايسكنمنكانعلىالجمعةصلاةتجبلا:اقريةعنبعيداكانمنعلىتجبلا-7

سمعمنعلىالجمعة":ا!يرصلقول!؛أميالثلاثةمنبهنرالجمعةفيهاتقامالتيالمدينةعن

متراتكيلواربعة)امياليالثلاثةمداهيتجاوزلاالمؤذنصوتانجاريةوالعادة.)1("العداء

)2((ء. ولصما

ثانيةإليهااضاف،الجمعةمنركعةالمسبوقادركاذا:اقلاوالجمعةمنركعةادركمن-8

.)3("كلهاأدكهافقد،ركعةالصلاةمنأدركمن":اطوشلقوله؛وأجزأتهالإمامسلامبعد

.الإمامسلامبعدأربعاويتمهاظهراينويهافإنهونحوهاكسجدةركعةمنأقلأدركمنوأما

توسعته،يمكنولمالعتيقالمسجديتسعلماذا:الواحدالبلدفيالجمعةاقامةتعدد-9

الحاجة.بحسبمساجدأوالمدينةمناخرمسجدفيالجمعةتقامأنجاز.

الشمس،زوالبعدالإماميخرجأنهي،الجمعةصلاةكيفية:الجمعةصلاة-كيفئة01

قامالاذانمنفرجنفإذا،للظهرأذانهالمؤذنأذنجلسإذاحتىالناسعلىفيسلمالمنبرفيرقى

محمدعلىوالسلاموالضلاة،عليهوالثناءاللهبحمديفتتحهاخطبةالناسفيخطبالإمام

بنهيهما،وينهىورسولهاللهبأمرفيأمر،صوتهرافغاويأيهرهمالناسيعظثم،ورسولهعبده

خطيتهمستأنفايقومثم،خفيفةجلسةويجلس،والوعيدبالوعدويذكر،ويرهبويرغب

بصوتأشبههوالذيالصوتوذلكاللهجةبنفسخطبتهويواصل،عليهويثنياللهفيحمد

يجهركعتينبالناسصلى،للصلاةالمؤذنواقامنزل،طولغيرفيفرغاذاحتىجيشمنذر

بالغاشيةالثانيةوفي،الاعلىبسورةالقاتحةبعدالاولىفييقرأأنويحسن،باقراءةفيهما

.)4(ونحوها

النداءتسمعهل:أمسليملروايةوذلك.والشافعيوماللثأحمدعندالعملوبه،ضعي!وهووالدارقطنئداودابورواه)1(

النداءيسمعلاكانلوانهمفهومهفان،بصرهلضعفالجماعةعنالتخلففيالترخيصمنهطلبيلذيقاله؟،بالصلاة

.ذراعآلافئلانةالميلانيقولمنرايعلىهذا)2(.الحضورواجبعنهلسقطلالصلاة

.ع1/74)النسائيورواه.1122(أماجهابنورواه.265(.2/41احمدأالامامورواه.524()الترمذيرواه31(

.والمنافقونالجمتةبسويئاقراعهاستحبابمسليمصحيحفيورد)4(



الفجرورغيبةالوتر/الصلاة691

المطلق:والئفلوالرواتبالفجوووغيبة،الهنوسئةفي:ع!ثرةالحاديةالمادة

أ-الونر.

.بحالتركهاللمسلمينبغيلاواجبةسنةالوتز:وتعريعه-حكمه-1

تسمىركعة،العشاءصلاةبعدالليلناقلةمنيصليمااخرالمسلميصليانهووالوتر

ركعةصلىالصبحكماحلىخشيفإذا،مثعىمنرالفلصلاة":اعليضالرسوللقول؛الوتر

.)1("صلىقدمالهتوترواحدة

يصلىثئم،ركعاتعشرإلىفااكثرركعتانالوترقيليصلىانالسنةمن:قبلهيسنما2-

الصحيح.فيذلكاعليضلقعله؛الوتر

الا،أولهمنافضلالليلاخروكونه،القجرقبيلإلىالعشاءصلاةمنالوتروقت:وقته-3

اؤله،فليوتر؛الليلاخريستيقظلاأنمنكمظنمن":صن!يهش!لقوله؛يستيقظلاانخافلمن

.)2("أفضلوهيمحضورةالليلاخرصلاةفإن؛اخرهفليوتر؛اخرهيستيقظنهامنكمظنومن

قضاهاصبححتى،يستيقظولم،الوترعنالمسلمناماذا:اصبححثىالوترعنناممن4-

صتنيهشذ:وقوله.)3("فليوتر،يونرولماحدكماصبحاذا":اع!يطلقوله؛الصبحصلاةقيل

.)4("ذكرهإذافليصله؛نسيهاووترهعننام"من

ركعةوفي،والكافرونبالأعلى،قبلهالزكعتينفييقراانيستحب:الوترفيالقراءة-5

.)5(القاتحةبعدوالمعوذتينبالصمدالوتر

وترانلا":عس!اص!لت!لقوله؛الواحدةالليلةفي،الوترتعدديكره:الوترتعذدكراهة-6

اعننء:لقوله؛الوتريعيدولا،تنقل،يتنفلانواراداستيقظثم،الليلاولاوترومن)6(،"بليلة

."بليلةوترانلا"

الفيروغيبة-ب

والوتر،بالنهارالمسلمصلاةمبتداهياذ؛كالوترمؤكدةسنةالقجررغيبة:حكمها-1

.(201/)2أحمدالإمامورواه.(03/)2البخاريرواه)،(

.محضورةبممنىشهودة:مسلمروايةوفي،الملائكةتحضرها:محضررةومعنى.(م!3/)3احمدالإمامرواه)2(

صحيح.وهو(1431)داودأبورواه)4(.(478/)2البيهقيرواه)3(

حسن.بإسنادوالنسائيداودابوذكربماالوترفيالقراءةحديثروى)5(

حسن.وهو()047الترمذيرواه)6(



791اتبوالر/الصلاة

ورغب،قطتركهاوماعليهاحافظإذ؛بعملهاعلمدباللهرسولأكدها،بالليلصلاتهمختتم

وانالقجركعتيتدعوالا":وقوله.)1("فيهاوماالانيامنخيرالقجرركعتا":بقولهفيها

.)2("الخيلطاردتكم

طلعتحتىنامومن،الصبحوصلاةاقجرطلوعبينمااقجرسنةوقت:وقتها-2

رسوللقول؛حينئذتسقطفإئهاالزوالدخلإذاالا،ذكرهامتىصلاهانسيهااوالشمس

عليهناموقد.)3("فليصلهماالشمستطنعحتىاقجرركعتييصللممن":ا!الله

عنفتحولوا،الشص!طلعتحتىيستيقظواولمغزاةفياصحابهمعمرةوالسلامالصلاة

اقامثم،النجرصلاةقيلكعتينفصلىفاذن"بلالا"اظبالرسولامرثم،قليلامكانهم

.)4(الضبحفصلى

،سراالفاتحةبعد،والصمدبالكافرونفيهمايقراخفيفتانركعتاناقجرسنة:عفتها-3

الركعتينيصليا!و!راللهرسولكان":ر!جمهاعائشةلقول؛اجزاوحدهابالفاتحةفيهماقرئولو

كان:وقولها.)5("؟لاامالكتاببفاتحةفيهمااقرالاشكإنيحتىفيخففهماالغداةقيل

،<أحذاللههوفلو><انفرونجمأئهاقل>:النجرركعتيفييقرااظاللهرسول

.)6(بهمايسموكان

الروانب:-ج

بعدها،وركعتانالظهرقيلركعتان:وهيالقرائضمعوالبعديةالقبليةالسننهيالرواتب

رضيعمرابنلقول؛العشابعداربعاووكعتان،المغرببعدوركعتان،العصرقيلوركعتان

بعدها،وركعتين،الظهرقيلركعتين:ركعاتعشراظالنبيمنحفظت":عنهماالله

عائشةوقول.)7("الضبحقبلوركعتين،العشاءبعدوركعتين،بيتهفيالمغرببعدوكعتين

ما":والسلامالصلاةعليهوقوله.الظهر")8(قيلاربعايدعلاا!!رالرسولكان":!عه!

.)01("اربعاالعصرقيلصلىامرأاللهرحم":وقوله.)9("صلاةاذانينكلبين

رواه(1)

رواه(2)

رواه(3)

رواه(4)

هروا(5)

لحدا(7)

رواه(9)

المسافرين.صلاةكتاب(14)مسلم

.217(/2)للهيثميالزوالدمجمعفيوورد.8!(/12)الطبراني

جيد.وسنده2/484()الكبرىالستنفيالبيهفي

.(كي/-1)الكبرىالستنفيالبيهقيورواه.(1/925)احمدالإمام

الحج.كتاب(91)مسلمرواه)6(.(!11)ماجهابنورواه.(6/186)احمدالامام

.(2/74)البخاريرواه)8(.عليهمتفقيث

حسن.وهو(043)الترمذيورواه.التطوع(8)داودابورواه)01(.(1/266)الدارقطني



التطوع/الصلاة891

المطلقالنفلاوالتطؤع-د

منافضلشيءفيلعبداللهأذنما":ا!قال.عظيمفضلالصلاةلنوافل:ففله1-

الصلاةعليهوقال.)1("صلاتهقيدامماالعبدرأسفوقليذرالبروإن،يصليهماركعتين

.)2("السجودبكثرةنفسكعلىأعني":الجنةفيمرافقتهسألهللذيوالسلام

عليهالرسولقالفقد،نقصتإنالقريضةيجبرأنهالنفلفيالحكمةومن:عض-2

ربنايقول،الصلاةأعمالهممنالقيامةيومبهالناسيحاسبماأول"إن:والسلامالصلاة

كتبتتامةكانتفإن.؟نقصهاأمأتمهاعبديصلاةفيانظروا:-أعلموهو-للملائكة

تطوعلهكانفإن.؟تطوعمنلعبديهلانظروا:قالشيئامنهاانتقصكانوإن،تامةله

.)3("ذلكعلىالاعمالتؤخذثم،تطوعهمنفريضتهلعبديأتموا:قال

وهي:فيهانفلفلاأوقاتخمسعداماالمطلقللنفلظرفكلاهماوالنهارالفيل:وكه-3

رمح.قيدترتفعأنإلىالشمسطلوعست-2.الشمسطلوعإلىالقجربعدمن-1

.الاصفرارإلىالعصرزوالبعدمن-04الزوالإلىالظهيرةقائميقومعندما-3

الشمس.غروبإلىالاصفرارمن-5

عناقصزثمالصبحصلاةصل":الصلاةعنسألهوقدعبسةبنا!فهـلعمروقولهوذلك

،الكفارلهايسجدوحينئد،شيطانقرنيبينتطلعفإنها،وترتفعالشمستطلعحتىالصلاة

فإفالصلاةعناقصزثم،بالرمحالظليستقلحتى)4(محضورةمشهودةالصلاةفإنصلثم

محضورةمشهودةالصلاةفإن،فصلالقيءأقبلفإذا-عليهايوقدأي-جهنمتشجرحينئذ

)5(شيطانقرنيبينتغربفإنهاالشمستغربحتىالصلاةعنأقصرثم،العصرتصليحتى

.)6("الكفارلهايسجدوحينئذ

للمتنفلمانصفالقاعدللمتنفلأنغير،قعودمنالتنفليجوز:النفلفيالجلوس4-

نصفقاعداالرجلصلاة":والسلامالصلاةعليهلقولهوذلك.فقطالاجرمنالقائم

.)7("الصلاة

.(3/005)احمدالإمامرواه)2(.صحيحوهو(1192)الترمذيرواه)1(

للمسلم.بخيرشهادةذلكوفي،وتشهدهاالملائكةتحضرهااي:محضورة41(

الشمس.لعبادتضليلابرأسهحملهالكأنهحتىمنهاراسهيدنيالثيطانبانذلك)5(

المسافرين.صلاةكتاب()52مسلمرواه)6(

.(059)داودابوورواه.المسافرينصلاةكتاب(16)مسلمرواه)7(

.(1/262)الحاكمرواه)3(



991-عالتطو/ةالصلا

:التطوعانواعيبان-5

.)1("كعتينيصليحتىيجلمقفلاالمسجداحدكمدخلاذا":ا!ير!رلقوله؛المسجدتحية-1

اللهإن":ا!و!صلقوله؛ركعاتثمانيإلىفاكرركعاباربعوهيالضحىصلاة-2

.)2("اخرهأكفكالنهارأؤلمنركعاتأربعمحباكعادمابن":قالتعالى

.)3("ذنبهمنتقدممالهغفر؛واحتساباإيمانارمضانقاممن":ا!صلقوله؛رمضانتراويح-3

الوضوءفيحسنمسلمرجليتوضالا":ا!صلقوله؛الوضوءبعدركعتينصلاة-4

.)4("تليهاائتيالصلاةوبينلمنهمالهاللهغفرإلا؛صلاةفيصلي

ينكعبقال،ذلكا!وظلقعله؛الحيمسجدفيالسفرمنالقدومعندركعتينصلاة-5

.)5("ركعتينفيهفركعبالمسجدبداسفرهمنقدمإذاا!و!رالتبيكان":!بهمالك

يصليثنص،فيتصاهريقومثبصذنبايذنبرجلمنما":اطوشلقوله؛التوبةركعتا-6

.)6("لهاللهغفرإلااللهيستغفرثم،ركعتين

.)7("شاءلمن":الثالثةفيقالثلم"المغربقبلصلوا":ا!بر!لقوله؛المغربقبلالركعتان-7

غيرمنركعتينفليركعبالامراحدكمهماذا":ا!و!قوله؛الاستخارةركعتا-8

فضلكمنواسالك،بقدرتكواستقدرك،بعلملثاستخيركإنياللهم:ليقلثمالقريضة

نأتعلمكنتإناللهبص.الغيوبعلاموأنتأعلمولاوتعلم،أقدرولاتقدرفإنك،العطيم

فيه.محبباركثم،محبويسرهليفاقدرهأمريوعاقبة،ومعاشيدفيفيليخينصالأمرهذا

واصرفنيعنيفاصرفه،أمريوعاقبةومعاشيدينيفيمحبشرالأمرهذاأصبتعلمكنتوإن

.)8("بهرضعيثمكانحيثالخيرمحبواقدرععه

..الأمرهذاأن:قولعندحاحته)9(
ويسمي

تعالىاللهويسالكعتينويصليفيتوضاحاجتهالمسلميريدأنوهي،الحاجةصلاة-9

سالمااللهاعطاهيتمهماركعتينصلىثمالوضوءفاسبغتوضامن":ا!كرقوله؛حاجته

)1(

)2(

)4(

)5(

)6(

)9(

المسافرين.صلاةكتاب(07)مسلمورواه.(2/07)البخاريرواه

.(3/33)،(1/16)البخاريرواه)3(.(!2/3)الترمذيالامامرواه

.الطهارةكتاب(4)مسلمرواه

التوبة.كتاب(9)مسلمورواه.(1ول/1)البخاريرواه

.(8/101)،(2/07)البخاريرواه)8(.(138/)2،(2/74)البخاريرواه)7(.(6،6003!)الترمذيرواه

فيالخيرةابذاالمسلئميطنبفلا،عنهامنهعوالمحرمات،بهامأمورالواجباتاذ؛المباحةالأمورفيالَّاالا!متخارةتكونلا

بتركه.امرآخرفيولا،بفعلهامر
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لتطوعا/لصلاةا

.)1("مؤخراأومعجلا

الله،سبحان:ركعةكلفيالقراءةبعديقول،ركعاتأربعوهي،التسبيحصلاة-01

وفي،مزاتعشرالزكوعوفي،مرةعشرةخمس،إكبروالله،اللهإلاإلهولا،للهوالحمد

جلسةوفي،مزاتعشرمنهالرفعوفي،مزاتعشرالسجودوفي،مراتعشرمنهالرفع

وسبعينخمساركعةكلفيالتسبيحاتمجموعفيكون،مزاتعشرالركعتينيينالاستراحة

آخرالى"...أعطيكالااعماهيا!عباسيا)":العباسلعمه!اظروالرسوللقول.تسبيحة

مرةيومكلفيتصليهاأناستطعتإن":وقال،التسبيحصلاةكيفيةلهفذكرالحديث

تفعللمفإن،مرةسنةكلففيتفعللمفإن،مرةجمعةكلففيتستطعلمفإن،فافعل

)2(."مزةعمرلبففي

منينجوأو،بمرغوبيظفركأننعمةللمسلمتحدثإنوهي:الشكرسجدة-11

وإ،يسزهإمرإتاهإذاا!ظفالتبيكانإذ؟نعمتهعلىشكراتعالىللهساجدافيجرمرهوب

طط"من:لهألسخلأففالجريلاتاهلماانهذلكومن،تعالىللهشكراساجداخربهيبشر

)3(."تعالىللهشكراسجد.عشرابهاعليهاللهصلىصلاةعليك

اعتزلالسجدةآدمابنقرأإذا":ظلافلقوله؛التلاوةسجوديسن:التلاوةسجود-12

بالشجودوأمرت،الجنةفله،فسجدبالشجودادمابنإمراويلهيا:يقوليبكيالشيطان

.)4("التارفلي،فعصيت

عندفيهايكبهرسجدةيسجدانلهسنقارئمنإليهااستمعأوالسجدةآيةالمسلمقرافإذا

وبصرهسمعهوشق،وصورهخلقهللذيوجهيسجد":سجودهفيويقول،والرفعالخفض

مستقبلمتطهراالساجديكونأنللاجروالاكمل،"الخالقينأحسناللهفتباركوقوتهبحوله

القبلة.

عبدلقول؛سجدةعشرةخمسوهيالمصاحف!فيمعلومةالقرانييالسجودومواضع

فيثلاثمنهاالقرانفيسجدةعشرةخمسقرأصزب!شالنبيإن)":العاصبنعمروبنالله

.)5("سجدتانالحجوفيالمفصل

صحيح.بسند(5/263)،(1/71)احمدالإمامرواه)1(

.(1/191)احمدالإمامرواه)3(.(1387)ماجهابنورواه(7912)داودابورواه)2(

بعضهم.وحسنهوغيرهداودابورواه)5(.الإيمانكتاب()133مسلمرواه)4(
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ا-حكمها،ووقتها:

قوله:فيبهاتعالىاللهأمر،كالواجبمؤكدةسنة،والاضحىالقطر:العيدينصلاة

فيالمؤمنفلاحبهاواناط،]1:الكوثر]<وانحرلربكفصل*الكوثرأعطينك)نا>

عالهاصزت!اللهرسولفعلها.[12،ا1:الاعدى]<فصلىربه-اسموبمرترجمد*منافلحقد>:فوله

،الإسلامشعائرمنشعيرةوهي،والضبيانالتساءحتىلهاوأخرج،بهاوأمر،عليهاوواطب

.والتقوىالإيمانفيهايتجلىالتيمظاهرهمنومظهر

أولفيالأضحىتصلىانوالأفضل.الزوالإلىرمحقيدالشص!ارتفاعمن:ووكمها

إخراجمنالناسليتمكن،القطرصلاةتؤخروان.اضاحيهمذبحمنالناسليتمكن،الوقت

بعايصليعار!اظ!النبيكان":!كهجندبقال،هكذايفعلعس!ا!راللهرسولكاناذ،صدقاتهم

.)1("رمحقيدعلىوالاضحى،رمحينقيدعلىوالشمسالقطر

:آدابمقلهاينبغيما-ب

عس!اظ!اللهرسولأمرنما)):د!حمهانسقول،الثيابمنالجمبلولبسوالتطتبالغسل-1

مابأثمننفمحيوأن،نجدمابأجودنتظيبوأن،نجدماأجودنلبسأن،العيدينفي

.)3("عيدكلفيحبرةبردةيلبسطلائنداللهرسولوكان".نجد")2(

فيالضلاةبعدالأصحيةكبدمنوالاكاى،الفطرعيدصلاةإلىالخروجقيلالأكل-2

يأكلولا،يأكلحتىالقطريوميغدولااير!النبيكان)):لؤيههبريدةلقول؛الاضحىعيد

.)4("اضحيتهمنفيا!ليرجعحتىالأضحىيوم

القطروفي،التشريقأياماخرإلىالأضحىفيويستمر،العيدينليلتيمنالتكبير-3

.للصلاةعليهمايإماميخرحأنإلى

عندويتأكد،الحمدولله،أكبراللهأكبرالله،اللهإلاإلهلا،أكبراللهأكبرالله:ولقطه

واذكروا>:تعالىلقوله،الثلاتهةالتشريقأيامالمفروضةالصلواتوبعد،المصلىإلىالخروج

وقوله:.<فصلىربه-اسموبمر>:سبحانهوقوله.[302:البقرة]<معدوداتأيامصفيالله

قالهكذا،عليهيتكثمولمالتلخيصفيحجبرابنالحافظواورده.(/3293)المتقينالسادةاتحاففيالزبيديذكره)1(

به.بأسلاوسنده(4023/)الحاكمرواه)2(.الاوطارنيلفيالشوكاني

.القطانابنوصححه،واحدوغيرالترمذياخرجه)4(.(484)المننبدائعفيالساعاتيذكره)3(
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قال.ذلكعالهاصلىد!الرسوللقعل؛أخرىمنوالرجوع،طريتيمنالمصلىالىالخروج-4

.)1("الطريقخالف!عيديومكانإذاا!النبي"كان:جابر

النبيلمواظبة؛المساجدفيفتصلى،ونحوهمطرلضرورةالا،صحراءفيتصلىأن-5

الصحيح.فيوردكما،الصحراءفىصلاتهاعلىايرهـر

ع!اكرالرسولاصحابانرويلما،ومنكمنااللهتقيل:لاخيهالمسلمبقول،التهنئة-6

.)2("ومنكممنااللهتقبل)"قالوالا:العيديومببعفيىبعضهمالتقىإذاكانوا

الاضحى:عيدفيايرو!لقوله؛المباحواللهووالشربالاكلفيالتوشعفيالحرجعدم-7

ولهمالمدينة!اظقىالعبيقدم:انسوقول.)3("!ثاللهوذكر،وشرباكلايامالتشريقايام"

الن!ريوم،منهماخيرابهماتعالىاللهابدلكمقد)":اطاللهرسولففال،فيهمايلعبونيومان

يومالشعرينشدانعائشةبيتفيجاريتينانتهروقد،!هبكيرلأبيوقوله.)4("الأضحىويوم

.)5("عيدنااليوموإنعيدا،قوملكلإن،بكرابايا":العيد

ج-ينها:

الشمصارتفعتإذاحتى،يكئرونالمصلىإلىالناسيخرجأنهي،العيدصلاةصفة

بتكبيرة،سبعاالأولىفييكئرركعتين-اقامةولااذانبلا-فصلىالإمامقام،أمتايىبعض

فيويكئر.جهراالاعلىوسورةبالقاتحةويقرا،بتكبيرهخلفهمنيكبرونوالناسالإحرام

سلم،فإذا.وضحاهاالشمسأو،الغاشيةوسورة،بالقاتحةويقرا،القيامبتكبيرةسناالثانية

يخللها،ويذكرفيهافيعظ.خفيفةجلسةاثناءهايجلس،خطيةالتاسفيفخيلبقام

القطر،صدقةعلىحثفطرفيكانوان.عليهوالثناءاللهبحمديفتتحهاكما،بالتكبير

المجزئةالسنوبين،الأضحيةسنةعلىحث،اضحىفيكانوإن.احكامهابعينوبين

فاتتهمنإلااللهم،بعدهاولاقبلهاسنةصلاةلاإذ؛معهالتاسانصرففرغوإذا.فيها

العيد،صلاةفاتتهمن":ل!همسعودابنلقول؛ركعاباربعيصليهاانلهفإن،العيدصلاة

.(2/92)البخاريرواه)1(

.(446)4/الباريفتحفيحجرابنوذكره(931/)3الكبرىالسقفيالبيهقيرواه)2(

.(3/046)أحمدالامامرواه)3(

.(/422)3الباريفتحفيحجرابنوذكره.()15566مصنفهفيالرزاقعبدرواه)4(

.(21)12البخاريرواه)5(
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الإمامسلامبعديقومفإنه،التشهدولوالإماممعشيئامنهاادركمنوانا.،اربعافليصل

.بسواءسواءفاتتهكما،كعتينفيصليها

.)1(الكسوفصلاةفي:عشرةالثالثةالمادة

1-حكمها،ووقتها:

إن":بقولها!و!اللهرسولبهاامر،والنساءالرجالحقفيمؤكدةسنة،الكسوفصلاة

.)2("فصفواذلكرايتمفلذا،لحياتهولااحدلموتبخسفانلا،اللهآياتمنآيتانوالقمرالشمس

واالشمس:النيريناحدفيالكسوفظهورمنووقتها،)3(العيدينكصلاةوفعلها

،شديدةكراهةالتافلةتكرهحيثالنهارآخرفيالكسوفوقعوان،التجليإلىالقمر

.والدعاءوالتضرعوالاستغفاراللهذكربالصلاةاستبدل

:الكسوففيفعلهيستحبئما-2

لقوله؛والصلةوالبروالعتقوالصدقةوالدعاءوالاستغفاروالتكبيرالأيهرمنالإكثاريستحب

رايتمفإذا،لحياتهولااحدلموتيخسفانلااللهآياتمنايتانوالقمرالشمسإن":ا!ر!

.)4(لاوصلواوتصدقواوكبروااللهفادعواذلك

كبنبتها:-3

ناباسولا،إقا!ولااذانبلاالمسجدفيالناسيجتمعان:الكسوفصلاةكيفية

مع،وقيامانكوعانركعةفيكلكعتينالإمامبهمفيصلي،جامعةالصلاة:بلفظلهايعادى

يتموهاانفلهمالصلاةاثناءالكسوفانتهىلاذا،والسجودوالركوعالقراءةمنلكلتطويل

العادية.التافلةهيئةعلى

وهوشاءإنويعظهمالناسيذكرانللاماموإنما،مسنونةخطبةالكسوفصلاةفيوليس

اللهرسولفخرج،ا!و!اللهرسولحياةفيالشمسخسفت":ضزنخه!عائشةقول؛حسن

كبرثم،طويلةقراءةاندماللهرسولفاقترا،وراءهالناسوص!فكبرفقام،المسجدإلىا!ى

ربئا،حمدهلمناللهسمع:فقالراسهرفعثم،الأولىالقراءةمنادنىهوطويلاكوعافركع

لهما.الضؤبعفيايبعصهاو،القمرأوالشمس:النئرينأحد!ؤذهابهوالكسوف)1(

ظاهر.تباينالصلا!لينهيئةفبينلهالا،تجوزالعبارهفي)3(.(4/131)،48(.2/42)البخاريرواه)2(

.(4/131)،46(مهـ،/2)البخاريرواه)4(
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هوركوعافركعكحرثثم،الأولىالقراءةمنأدنىهيطويلةقراءةفاقترأقامثم،الحمدولك

فعلثم،سجدثم،الحمدولكربنا،حمدهلمناللهسمع:قالثم،الأؤلالزكوعمنادنى

،سجداتوأربع()ركوعاتركعاتاربعاستكملحتىذلكمثلالأخرىالركعةفي

ثم،أهلههوبمااللهعلىفأثنى،التاسفخطب،قامثمينصرفأنقبلالشمسوانجلت

فإذا،لحياتهولااحدلموتيخسفانلا!اللهاياتمنايتانوالقمرالشمسإن:قال

.)1("للصلاةفافزعوا،رأيتموهما

القمر:خسوف-4

رأيتموهافإذا":!أظ!لقوله؛الشمسكسوففيكالصلاة،القمرخسوففيالصلاة

تصلىالتوافلكسائرالقمرخسوفصلاةانرأواالعلمأهلبعضأنغير."للطلاةفافزعوا

جمعظ!!راللهرسولأنيثبتلملأنهوذلك؛فيهايجمعفلاوالمساجدالبيوتفيأفرادا

الشمس.كسوففيفعلكما،فيهاالناس

المسلمونيفزعأنالمطلوبإذ؛منفرداصلىشاءومن،جمعشاءفمن،واسعوالأمرهذا

بهم.مااللهليكشف!ونساءرجالأوالدعاءللصلاة

:الاستسقاءينفي:عشرةالزابعةالمادة

حكمها:--1

إلىلهاوخرجالناسفيوأعلنهاظ!تاللهرسولفعلها،مؤكدةسنةالاستسقاءصلاة

،رداءهوحولالقبلةإلىفتوجه،يستسفياظغالنبيئخرج)":زيدبناللهعبدقال.المصلى

.)2("بالقراءةفيهماجهر،ركعتينصلىثم

معناها:-2

حصولعندوالاستغفار،والدعاءبالصلاةوالعبادللبلاد!ضاللهمن)3(السفيطلبوهي

.الجدب

كسوفاجتماعلان؟بالإفرادرأيتموهابلفظالرواياتوأكثر،الكسوفكتاب(17.21.28.92،و،)1مسلمرواه)1(

.()1166داودابو)2(رواه.محالواحدوقتقياقمرخسوفمعالشس!

بالسنينأخذواالاوالميزانالمكيالقومينقص"لم:!وسقولهلذلكيشهد،المعاصيوكثرةالذنوبالمطروقلةالجدب)3(صبب

ابن"رواهيمطروالمالبهائمولولا،الشماءمنالقطرمنمراإلاأموالهمزكاةيمنحواولم،عليهمالسلطانوجورالمؤونةوثذه

.(69/)2الحبيرتلخيصفيحجرابنوذكره.ماجه
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3-وقتها:

حاجببداحيناير!اللهرسولإليهاخرج":رصرغتهاعائشةلقول؛العيدصلاةوقت

الرتعننهيالتيالكراهةأوقاتعداما،وقتكلفيتفعلأنهاغير.)1("الشمس

فيها.

قبلها:مايستحب4-

المعاصيمنالتوبةالىالعاسيدعووان،باعيملامموعدهاقيلالإمامعنهايعلنانيستح!ب

،الجدبسببالمعاصيلان؛المشاحنوترك،والصدقةالصياموإلى،المظالممنوالخروج

.والبركاتالخيراتسببالطاعاتانكما

5-نما:

الأولىفيشاءإنيكئرركعتينبهمفيصليالمصفىإلىوالناسالإماميخرجأن:وصفتها

بعدالأعلىربكاسمبسبح:جهراالاولىفيويقرأ،العيدكصلاقخمساالتانيةوفي،سبعا

مد،الاستغفارمنفيهايكثرخطبةويخطبالناسيستقيلنم،بالغاشيةالثانيةوفي،القاتحة

وما،اليسارعلىاليمينعلىمافيجعلرداءهفيحولالقبلةيستقبلثم،يؤمنونوالناسيدعو

.وينصرفونساعةيدعونثم،أرديتهمالناسويحول،اليمينعلىاليسارعلى

إقامة،ولاأذانبلاركعتينبناوصلىيستسقياللهنبيخرج":!سههريرقأبيلقولوذلك

علىالايمنفجعلرداءهقلبثميديهرافعاالقبلةنحووجههوحول،اللهودعاخطناثم

.)2("الأيمنعلىوالايسر،الايسر

فيها:الذعاءالفاظمقوردمابعض-6

مجللا)4(غدقامريعا)3(مريئامغيثاغيثااسقنااللهم":قالاستسقىإذاكانا!وشأنهروي

والبلادبالعباداللهم.القانطينمنتجعلناولاالغيثاسقنااللهم.دائثاسحا)5(طبقاعاما

الزرعلناأنبتاللهم.إليكإلانشكوهلاماوالضنكوالجهد،اللاواءمنوالخلقوالبهائم

عناارفحاللهم.الأرضيركاتمنلناوأنبت،السماءيركاتمنواسقنا،الضرعلناوأدر

وصححه.المستدركفيالحاكمورواه.1173()داودأبورواه)1(

.ثقاترواته:وقالواوالبيهقيماجه،ابناحمدالامامورواه.(1161)ودذاابورواه)2(

بالريع.يانيالذي:والمربع.العاتبةمحمود:مريئامغيثاغجا)3(

.العام:الطبق)5(.الكثير:الغدق)4(
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انك،نستغفركإنااللهم.غيركيكشفهلاماالبلاءمنعناواكشف،والعريوالجوعالجهد

رحمتك،وانشر،وبهائمكعبادكاسقاللهم.مدراراعليناالسماءفأرسل،غفاراكنت

.)1("الميتبلدكوأحي

،بلاءولا،عذابسقياولارحمةسقيااللهم":المطرعنديقولكانا!ر!رانهرويكما

.)2("عليناولاحوالينااللهم.الشجرومنابتالضرابعلىاللهم.غرقولاهدمولا

الجنائزأحكامفي:التاسعالفصل

:موادثلاثوفيه

:الوفاةإلىالمرضلدنمقينبغيفيما:الأولىالمادة

الضبر:وجوب-1

ورسولهاللهامراذ؛الجزعيظهرولايتسخطفلايصبرانضربهنزلاذاللمسلمينبغي

إني:حالهعنسئلاذاالمريضيقولانباسلاانهغير،وحديثايةماغيرفيبالصبر

.حالكلعلىللهوالحمد،ألمبيأو،مريض

:التداوياستحباب

الاداءينزللماللهإن":ا!رلقوله؛المباحةبالادويةالتداويالمريضللمسلميستحب

لقول؛ونحوهماوالخنزيركالخمربالمحرمالتداوييجوزلاأنهغير.)3("فتداوواشفاءلهأنزل

.)4("عليكمحرمفيماشفاءكميجعللمالله"ان:ارالرسول

:الاسترقاءجواؤ-3

لا":اير!رلقوله؟الطيبوالكلامالنبويةوالأدعيةالقرانئةبالاياتالاسترقاءللمسلميجوز

)5(."شركفيهيكنلممابالرقىبأن

.()9116داودابوالقاظهبعضوروى.ثقاتسنده(ورجال0127.)9126ماجهابن(رواه211.212/)1للهيثميالزوائد)1(مجمع

الروالي.:والضرابئ()08مندهفىالافعيورواه.الاستسقاءكناب(9/)8مسلمورواه.(36و15.35/)2البخاريورواه)2(

وصححه.(791.993/)4المستدركفيالحاكم)3(رواه

.(5/)01الكبرىالسننفيالببهقي)4(رواه

.السلامكتاب()22مسلم)5(رواه
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والعزائم:التمائمتحريم-4

علقمن":اكأ!لقولهتميمةيعفقانللمسلميجوزفلاق،العزائمواستعمالالتمائمتعليقيحرم

اللهودعفلاقودعةعلقومن،لهاللهاتم3فلاتميمةعفقمن":ا!وقوله.)1(1أاشركفقدتميمة

الواهنة،من:قال."؟هذهماويحك":صفرمنحلقةيدهعلىأبصرللذياطنوقوله.)2("له

.)3("أبداأفلحتماعليكوهيمثلووإنك،وهناإلاتزيدكلافإنها،انزعها":قال

اعلإط:بهنةهكانمابعض-5

أذهبالناسربالفهم":ويقولالمريضعلىالشريفةيدهيضعوالسلامالصلاةعليهكان

شكاللذيوقال.)4("سقمايغادرلاشفاءشفاؤكإلاشفاءلا.الشافيأنتاشف.البأس

:مراتسبعوقلثلاثااللهباسم:وقلجسدكمنيألمالذيعلىيدكضع)ا:وجعاإليه

اشتكىا!ر!النبيان:ايضامسلمروىكما.)5("واحاذراجدماشرمنوقدرتهباللهاعوذ

من،يؤذيكشيءكلمنأرقيكاللهباسم":بقوله-والسلامالضلاةعليه-جبريلفرقاه

.)6("أرقيكاللهباسميشفيكالله،حاسل!عينأو،نفسكلشر

:والمراةالكافراستطبابجواز-6

مداواةجوازوعلى،للمسلم-أميناكانإذا-الكافرمداواةجوازعلىالمسلمونأجمع

فيالمشركينبعضا!وطالرسولاستخدمإذ؛الضرورةحالفيللرجلوالمرأة،للمرأةالرجل

.)8(اطالرسولعهدعلىالجهادفيالجرحىيداوينالصحابةنساءوكان)7(الشؤونبعض

الصخية:المحاجرائخاذجواز-7

،المستشفياتمنخاص!جباحفيالمعديةالامراضاصحابيجعلانيستحببليجوز

يوردلا":الإبلىلاصحاباتن!لقوله؛ممرضيهمسوىبهمالاتصالمنالاصحاءيمنعوان

فيا!ولقوله؛أولىبابمنالإنسانففيالحيوانفيهذاكانفإذا)9("مصجعلىممرض

.الإسنادصحيحوفال216(/4)الحاكمرواه)2(.(4/156)احمدالإمامرواه)1(

.(7/171.172)البخاريرواه)4(.(3531)ماجهابنرواه)3(

.3527(.3523)ماجهابنورواه729()الترمذيرواه)6(.السلامكتاب(24)مسلمرواه)5(

الطريق.يعرفخريبلرجلءطاستئجا!منالبخاريروىماذلكمن)7(

المدينة.الىوالجرحىالقتلىونردونخدمهمالقومنسفى!شالرصولمعنغزوكنا:قولهامعؤببنتالربيععنالبخاريروى)8(

.358(/6)أحمدالإمامكذلكورواه

الصحيحة.الإبلصاحب:والمصج،بالحربالمريضةالابلصاحب:الممرض.السلامكتاب33()مسلمرواه)9(
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تهبطوافلابهاولستمبأرضوفعوإذا،منهاتخرجوافلابهاوأنتمبأرضوقعإذا)):الطاعون

يأ،بنفسهامؤثرةعدوىلافمعناه.)2("طيرةولاعدوىلا":ض!لهشدقولهوأما.)1("عليها

سبباتخاذمنمانعغيروهذا،يريدلامااللهملكفييقعلاإذ؛ذلكاللهإرادةبدون

عد5اصم!ن!سئلوقذ.يسلمانيمكنلااللهيقيهلاالديوان،اللهالاواقيلااناعتقادمعالوقاية

.)3("؟الاولاعدىومن"ا:فقالالاجربالجملعن

يكن.لميشالموماكانشاءماوا!،وحدهللهالتأثيران؟اظتنفاخبر

المريض:عيادةوجوب-8

المريض،وعودواالجائعأطعموا":امحر!رلقوله؛مرضإذاالمسلمأخيهعيادةالمسلمعلىيجب

يوصيهوأنبالشفاءلهيدعوأنمرضهفيعادهاذالهويستحب.)4("-الأسير-العانيوفكوا

ضلإيهشدوكان.عندهالجلوسيطيللاانلهيستحبكما،نفسهبهيطبمالهيقولوان،بالصبر

لأخيه.ذلكالمسلمفلإقل.)5("اللهشاءإنطهور،باسلا)":لهقالمريضاعاداذا

:المرفحالىبالذهالظنيروجوب-9

يرحمهسوفسبحانهأنهمنتعالىباللهالظنيحسنأنوأشرفمرضاذاللمسلمينبغي

ضلىلهشد:لقوله؛شيءكلوسعتورحمتهالمغفرةواسعوأنه،يؤاخذهولالهويغفر،يعذبهولا

.)6("الظنباللهيحسنوهوإلااحدكميموتنلا"

الميت:تلقين-01

إلاإلهلا":عندهفيقولالإخلاصكلمةيلقنهانأخيهاحتضارعاينإذاللمسلمينبغي

أعادغيرهابكلامتكلمهووإن،عنهكفقالهافإذا،ويقولهايذكرهاحتىبهايذكره،"الله

الهلاموتاكملقنوا)":ضلإيهنذلقوله؛الجنةفيدخلاللهإلاإلهلاكلامهاخريكونأنرجاءتلقينه

.)8("الجنةدخلاللهإلأالهلاكلامهآخركانمن)":وقوله.)7("اللهالأ

القبلة:الىالمحتضرتوجيه-11

مضطجعاالقبلةالى-الموتعلاماتعليهطهرتالذيوهو-المحتضريوجهأنينبغي

.السلامكتاب(34)مسلمرواه)2(.(3/416)،(1/175)احمدالايامرواه)1(

.(7/87)،(4/83)البخاريرواه)4(.السلامكتاب(101)مسلمورواه.(7/166)البخاريرواه)3(

.(5022.6022)مسلمرواه)6(.(4/246)البخاريرواه)5(

صحيح.وهو(3116)داودابووراه.(5/33.247)أحمدالامامرواه)8(.الجنائزكتاب(1)مسلمرو51)7(
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ولاشتدتوإن،القبلةإلىورجلاةظهرهعلىفمستلقيايمكنلموإن،الأيمنشقهعلى

!اظ!:لقوله؛ببركتهاعنهتعالىاللهيحقفأنرجاء"يس"سورةعليهقرئتالموتسكرات

.)1("عليهاللةهؤنالا"يس"عندةفتقرايموثميتمنما"

وتسجيته:عينيه-تغميض12

:خيراإلاعندةيفاللاوأنبغطاءوسترهعينيهتغميضوجبالمسلمروخفاضتإذا

فإنخيرافقولواالميتاوالمريضحضرتماذا":ط!اشدلقوله"ارحمهاللهم.لهاغفراللهم"

)3(بصرةشقوقدسلمةأبيعلىاع!و!اللهرسولودخل.)2("تقولونماعلىيؤمنونالملائكة

:ققالأهلهمنناسقضج)4(البصر"تبعهقبضإذاالروحإن":قالثمفأغمضةماتعندما

.)5("تقولونماعلىيؤمنونالملائكةفإنبخيرالاانفسكمعلىتدعوالا"

دفنه:إلىوفاتهمقينبغيفيما:الثانيةالمادة

وفاته:عقالإعلان-1

ليحضزوابلدهأهلمنوالصالحينوأصدقائهأقربائهقيالمسلموفاةتعلنأنيستحب

زيذانعىكماالصحيحقيماتلماللناسالنجاشيعدوءا!راللهرسولنعىققد،جنازته

،الشوارعقيكانماهوعنهالمنهيالنعيوإنما.استشهدوالمارواحةيناللهوعبد.وجعفرا

شرعا.عنةمنهيذلكقمثلوصياحمرتفعبصوتالمساجدأبوابوعلى

:البكاءوجواؤ،النياحةتحريم-2

.)6("الحيببكاءليعذفيالميتإن":ا!و!لقوله؛الميتعلىوالصراخالنوخيحرم

علىالبيعةيأخذائن!روكان.)7("القيامةيومعليهنيحبمايعذبقإنهعليهنيحمن):وقوله

الصالقةمنبريءإنى":اتن!روقال،الصحيحقير!يمهاعطةأمقالته،ينحنلاأنالنساء

.)8("والشاقةوالحالقة

والنسائي.ذاودأبوآخربلفظورواه،ضعيفوهوذروأبيالدرداءابيعناقردوسصاحبرواه)1(

.(1كه7)ماجهابنورواه.779()الترمذيورواه.3115()داودأبورواه)2(

طرفه.اليهيرتدلاثيءالىنظر:الميتبصرشق)3(

الجنائز.كتاب!()مسلمرواه)5(.(1454)ماجهابنورواه.الجنائزكتاب7()مسلمرواه)4(

.89(/5)،101(/2)البخاريورواه.193(/3)مصنفهفيضيبةأبيابناللفظبنفسرواه)6(

.72(/4)والبيهقي،(2/201)البخاريرواه)7(.،عليهاهلهببكاءليعذبالميتهـان:بلفظ

.،...حالقةكلمنبركقاني"بلفظ793(/4)احعدالإمامرواه)8(
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،يحزنوالقلبتدمعالعينإن":إبراهيمولدهتوقيلما!اكلاطلقوله؛بهبأسقلاقالبكاءأما

أمامةلموتظ!فوبكى.)1("لمحزونونإبراهيميابفراقكوإنا،ربنايرضيماإلانقولولا

هيإنما":قفال؟البكاءعنتنهلمأو،أتبكي،اللهرسوليا:لهققيل،زينبابنتهبنت

.)2("الرحماءعبادهمناللهيرحموإنما،عباده!لوبقياللهجعلهارحمة

أيابم:ثلاثةمقكثر1)3(الإحدادتحريم-3

وجوباتحذقإنها،زوجهاعلىإلاأيامثلاثةمنأكمرلهامبتعلىالمسلمةتحدأنيحرم

تحدفإنها،زوجعلىإلاثلاثفوقميتعلىالمرأةتحدلا":بر!القوله؛وعشرااشهراربعة

.)4("وعشرااشهراربعةعليه

4-قضاءديونه:

الصلاةمنيمشعاعدويرالرسولكانإذ؛ديونعليهكانإنالميتديونبقضاءالمبادرةتنبغي

.)5("عنهيقضىحتى،بدينهمعلفةالمؤمننفش)):وقال.دينهيقضىحتىالدينصاحبعلى

والضبم:،والذعاء،الاسترجاع-5

الصبرإنما)":اير!لقوله؛بالخصوصالساعةهذهفيالصبريلزمواانالميتلأهلينبغي

عبل!منما)":ظلافلقوله،والاسترجاعالدعاءمنيكثرواوان.)6("الاولىالصدمةعند

خيراليوأخلفمصيبتيقياتجرنياللهم،راجعونإليهوإناللهإنا:قيقولمصيبةتصيبه

تعالى:اللهيقول":وقوله.)7("منهاخيرالهوأخلف،مصيبتهفيتعالىاللهاجرهإلا،منها

.)8("الجنةإلااحتسبهثمالدنيااهلمنصفيهقبضتإذا،جزاءعنديالمؤمنلعبديما)"

تغسيله:وجوب-6

بعضهكانأوكاملاجسدهكانسواء،تغسيلهوجبكبيراأوصغيراالمسلمماتإذا

،الكفاربأيديقتيلاسقطالذيالمعركةشهيدهوالمسلمينموتىمنيغسللاوائذي،ققط

.(1/402.702)أحمدالإمامرواه)2(.(2/501)البخاريرواه)1(

وطيب.وحناءوكحللبايرمنالزينةترك:الإحداد)3(

.(62102)النساليورواه.الطلاق(46)داودأبوورواه.الطلاقكتاب(9)مسلمرواه)4(

.(2/133)الحاكمورواه.(2413)ماجهابنورواه.(7801.9701)الترمذيرواه)5(

.(6/903)احمدالإمامرواه)7(.(2/001)البخاريرواه)6(

.(1/253)المتقينالسادةاتحاففيالزبيديوذكره.(2712)الدارميرواه)8(
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دمكلأو،جرحكلفإن؛تغسلوهملا):ا!يربدلقوله؛تعالىاللهسبيلفيالجهادميدانفي

.)1("اقيامةيوممسكايفوح

الميت:غسلصفة-7

الصفةولكن،ذلكلأجزاسائرهالماءعمحتىوذلك،الميتجسدعلىالماءافرغلو

هي:الكاملةالمستحية

ليغسل":ادبقوله؛صالحأمينغسلهويتولى،مرتفعشيءعلىالميتيوضعأن

يدهعلىيلفثمأذىمنمنهيخرجأنعسىلمايرفتيبطنهفيعصر،)2("المأمونونموتاكم

وضوءويوضئهالخرقةيعزعثم،اذئمنبهوما،فرجهيغسلثم،غسلهوينوي،خرقة

نقا2يحصللموان،ثلاثايغسله،أسفلهإلىبأعلاهبادئاجسدهسائريغسلثم،الرآ

.ونحوهصابوناالأخيرةالغسلاتفيويجعل،خمساغسله

رسولأمرإذ؛ضفرهاأعيدثم،وغسلتشعرهاضفائرنقضت،مسلمةالميتكانوإن

.ونحوهالطيب،الحنوطعليهيوضعثم.)3("هكذاابنتهبشعريفعلأن":ا!وشالله

يمم:غسلهعقعجزمق-8

وصلي،كفنيممرجاليبينامرأةأونساءبينرجلماتأو،الميتلغسلماءيوجدلمإذا

وصلى؛تيممالغسلعنعجزاذاكالجنب،العجزعندالغسلمقامالتيممويقوم،ودفنعليه

ليسالنساءمعوالرجل،غيرهاامرآمعهمليسرجالمعالمراةماتتإذادا:ا!رلقولهوذلك

.الماءيجدلممنبمنزلةوهما.)4("ويدفنانييممانفإنهما،غيرهرجلمعهن

صاحبه:الزوجيناحدتغسيل-9

متلو):صزعنهالعائشةا!لقوله؛زوجهاتغسلانوللمراة،امراتهيغسلانللرجليجوز

.)6(رصزعنيافاطمةغسل،!هعلئاولأن.)5("وكفعتكلغسلتك

فقدالصبيةالرجلتغسيلوأما.فأقلسنواتستابنالضبيتغسلأن،للمرأةيجوزكما

العلم.اهلكرهه

.(0126)البخاريرواه)3(.(1461)ماجهابنرواه)2(.(3/992)أحمدالامامرواه)1(

.الفقهاءجماهيرعندبهالعتلانغير،مرسلوهوداودابورواه)4(

.(2/701)الحبيرتلخيصفيحجبرابنوذكره.بالمتابعةزالضع!سندهوفي،والنساليأحمدوالامامماجهابنرواه)5(

حسن.داسناده،والشافعيوالدارقطنيالبيهقيرواه)6(
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تكفينه:15-وجوب

منعميربنمصعبكفنفقد،جسدهسائريستربما،غسلإذاالمسلميكفنأنجب

يغطواوان،وجسدهرأسهيغالواأنكل!!لراللهرسولفامرهم،قصيرةبردةفيلؤحهاحدشهداء

الجسد.سائرتغطيةفرضيةعلىهذافدل.)1("-نبات-بالإذخررجليه

ونظاقته:الكهنبياضاستحباب-11

منالبسوا"):ا!ر!رلقوله؟قديماأوكانجديدا،نطيقاأبيضالكفنيكونأنيستحمب

يجفرأنيستحبكما.)2("موتاكمفيهاوكفنوا،ثيابكمخيرمنفإنها،البياضثيابكم

لقائفثلاثيكونوأن.)3("ثلاثافأجمروهالميتأجمرتمإذا":!اطغلقوله؛بالعودالكفن

ليسجدد،سحوليةبيضثيابثلاثفيا!الرسولكفنفقد،للمراةوخمسا،للرجل

ولايطيبولافقيذوإزارهردائه:إحرامهفييكفنفإنهالمحرمإلا،عمامةولاقميصفيها

:فماتعرفاتيومراحلتهعلىمنوقعالذيفي،إطغلقوله؟إحرامهعلىإبفاءرأسهيغطى

القيامةيومبيعثفإنه،راسهتخمرواولا،تحنطوهولا،ثوبيهفيوكفنوهوسدربماء"غسلوه

.تغالوالاأي:تخمرواولا.)4("ملبيها

الحرير:كفن-12

تكفينهمفيحرم،الرجالعلىلبسهمحرمالحريرإذ؛حريرثوبفيالمسلميكفنأنيحرم

لأنه؟فيهتكفنانلهايكرهفإنه،لهاحلالاالحريرلبسكانوإنفإنهالمسلمةوأما.فيه

يسلبفإنهبالكفنتغالوالا":أعين!رعنهرويفقد،الشارععنهمانهىومغالاةإسراف

واالقيح-للمهلةهوانما،الميتمنبالجديدأولىالحي"إن:ل!لمحسهبكرابووقال.)5("سريعا

.)6("-الميتمنيسيلالصديد

عليه:الضلاة-13

المسلمينبعضبهاقامإذا،ودفنهوكفنهكغسلهكفايةفرضماتاذاالمسلمعلىوالصلاة

نأقبلكانإنهحتى،المسلمينأمواتعلىيصلياعل!!راللهرسولكانفقد،الباقينعنيسقيذ

صلوا:ويقول،عليهالصلاةمنيمتنعيقضلمديناوتركالمسلمماتإذاالمؤمنينبديونيلتزم

صحيحه.فيالبخاريرواه)1(

.(331)13احتدالإمامرواه)3(

.مقالسندهوفي()3154داودأبورواه)5(

.()3878داودأبوورواهوصححه()499الترمذيرواه)2(

.(11221)أحمدالإمامرواه)4(

الجنائز.كتاب49()صحيحهفيالبخاريرواه)6(
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)1(.صاحبكمعلى

الميت:علىالصلاةشروط14-

،العورةوستر،والخبثالحدثطهارةمنللصلاةيشترطما،الجنازةعلىللصلاةيشترط

إذا"فتعطىصاحبكمعلى"صلوا:فقال،صلاةايرشسماهاالرسوللان؛القبلةواستقبال

شروطها.فيالصلاةحكم

فروضها:15-

"بالنياتالاعماذ)!إنماا!و!:لقوله؛والنية،عليهللفادرالقيام:هيالجنازةصلاةفروضق

والتكبرات!اظ!،التبيعلىوالسلاموالصلاة،اللهعلىوالثناءالحمذاو،القاتحةوقراءة

.والسلام،والدعاء،الأربع

كيفيتها:-16

صفوفثلاثةوراءهوالناسالإمامويقف،قبلةالجنائزاوالجنازةتوضعان:هيوكيفيتها

الصلاةناوئايديهفيرفع)2(."اوجبمسافقدصفوفثلاثةعليهصلى"من:ايرظغلقوله؛قاكثر

وجلعزاللهيحمداوالفاتحةيقراثم،اكبرالله:قائلا،تعددواإنالامواتاوالميتعلى

،اليسرىفوقاليمنى،صدرهعلىيتركهمااو،شاءإنيديهرافعايكئرثم،عليهويثني

دعاشاءوإن،يكبرثم،للميتويدعويكبرثم،الإبراهيميةظوللىالصلاةالتبيعلىويصلي

علىالصلاةفيالسنةانرويلما؛واحدةتسليمةمباشرةالرابعةالتكبيرةبعدسلماوْ،وسلم

يصليثم،نفسهفيسراالاولىالتكبيرةبعدالكتاببفاتحةيقراثم،الإماميكيرانالجنازة

سزايسلمثممنهنشيءفييقرأولا،التكبيراتفيللجنازةالدعاءويخلص!ظ!النبيعلى

)3(.نفسهفي

:لجنازة1صلاةفيالمسبوق-17

ا!لقولهالإماممعوسلمتركشاءوإن،متتابعاالتكبيرمنفاتهماقضىشاءإنوالمسبوق

فاتكومافكبريسمعت"ما:-تسمعةلاالتكبيربعضعليهايخفىانهسالتهوقد-لعائشة

تخريج.علىلهاقفولم،المغنيصاحبالحديثبهذااحتج"عليكقضاءفلا

.(24.126.128/)3البخاريرواه)1(

.ا!نادهالحافظوصحح،الثافعي)3(رواه

وحسنه.()2801الترمذي)2(رواه
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عليه:يصلىولنمدفنمن-18

تقمائتيعلىايرر!اللهرسولصلىاذ،قبرهفيوهوعليهصليعليهيصلولمدفنمن

المسافة،بعدتولوالغائبعلىيصلىكما.)1(خلقهاصحابهوصلىدفنتانبعدالمسجد

.)2(المنورةالمدينةفيوالمؤمنونوالرسولالحبشةفيوهوالتجاشيعلىا!ر!صلىاذ

:الذعاءالفاظ-91

:-اجزامنهااستعمللقظوافي-يلىمامنها)3(كميرةادعيةاقاظا!ر!رعنهرويت

اهلانت،التاروعذابالقبرفتنةمنففهجواركوحبلذئتكفيفلانابنفلانااناللهم"

ومم!نالحينااغفراللهم.الزحيمالغفورانتفإنكوارحمهلهفاغفراللهم.والحقالوفاء

،الإسلامعلىفاحيهمنااحييتهمناللهم.وغائبناوحاضرناوأنثاناوذكرناوكبيرناوصغيرنا

."بعدهتضلناولااجرهتحرمعالااللهم.الإيمانعلىفتوفهمناتوفيتهومن

موازينهمبهوثفلوفرطاوذخراسلفالوالديهاجعلهالفهم":قالصبئاالميتكانوإن

سلفبصالحالحقهاللهئم.بعدهوإياهمتفتعاولااجرهوإياهمتحرمناولا،اجورهمبهواعظم

القبر،فتنةمنوعافه،اهلهمنخيراواهلادارهمنخيراداراوابدله،ابراهيمكفالةفيالمؤمنين

."جهنمعذابومن

وفضله:الجنازةتسييع-02

معوامشواالمريضعودوا":ا!ر!رلقولهوذلك،معهاالخروجوهوالجنازةتشييعالسنةمن

تقدمونهافخيرصالحةتكفإناسرعوا":ا!ر!لقولهبهاوالإسراع)4("الاخرةتذكركمالجنازة

ذإ،امامهاالمشئييستحبكما.)5("رقابكمعنتضعونهفشرذلكسوىتكوإن،إليه

.)6("الجنازةاماميمشونوعمربكروابوايرر!النبي"كان

صحيحه.فيالبخاريرواه)1(

.(37/)3الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره(/154)14مصنفهفيشيبةأبيابنرواه)2(

والإمام.()2401والترمذي.(2032و1032)داودابو:رواها،الشنفيوبعضها،الصحيحفيالادعيةهذهبعض)3(

.(9914)ماجهوابن.(74/)4والنسائي.(71/)6،(017/)4،(368/)4،(368/)2احمد

لمأ.الجنائزوائبعواالمريضعودوا،بلفظ(84/)4البخاريورواه.صحيحهفيمسلمرواه)4(

.(801/)3البخاريرواه)5(

كونوهو،اللهرحمهمالأئمةمنالجمهورقالوبه.وغيرهما()1483ماجهابنورواه.(1515.)9015الترمذيرواه)6(

افضل.الجنازةامامالمشي
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معهاوكان،واحتسائاإيمانامسلمجبازةائبعمن)":ا!فيهقالفقدالتشييعفضلوأما

ومن،أحدمثلقيراطكل،بقيراطينالاجرمنيرجعفإنهدفنهامنويفرغعليهايصلىحتى

.)1("بقيراطيرجعفإنهتدفنأنقبلرجعثمعليهاصلى

التسييع:عنديكرهما-21

يعزمولمالجنائزنتبعاننهينا":رصزعهاعطةاملقولالجنازةمعالنساءخروجيكره

اللهرسولأصحابكانإذ،غيرهاأوقراءةأوبايهرعندهاالضوترفعيكرهكما.)2("علينا

.)3!القتالوعندالذكروعندالجنازةعند:ثلاثعندالصوترفعيكرهونا!و!ر

جبازةاتبعتماذا":ا!رلقوله؛الأعناقعلىمنالجنازةتوضعانقبلالجلوسيكرهكما

.)4("بالارضتوضعحتىتجلسوافلا

دفنه:-22

أمانه!ثم>:تعالىلقوله؛كفايةفرض)5(بالترابكاملاجسدهمواراةوهو،الميتدفن

منها:أحكاموله[21:عب!]<فا!رلم

تخرجأنرائحتهويحجبالميتإلىوالطبرالسباعوصوليمنعتعميفاالقبريعمقأن-1

:فقالوا،واحدقبرفيوالثلاثةالاثنينوادفنواواحسنواوأعمقوااحفروا":اظو!رلقوله؛فتؤذي

.)6!"قراناأكثرهمقدموا:قال؟اللهرسوليانقدممن

والشقلنااللحد":اظو!لقوله؛جائزاالشقكانوإن،افضلاللحدإذاقبر؛فييلحدأن-2

القبر.وسطفيالحفزهو:والشق،الايمنالقبرجانبفيالحفرهو:واللحد.)7("لغيرنا

القبرفيبهافيرميبيدهالترابمنحثياتثلاثيحثوأنالدفنحضرلمنيستحب-3

به.باسلابسندماجهابنذكرهكماذلكا!و!رالرسوللقعل،الميتراسجهةمن

جنبهعلىموضوعاالقبلةإلىيوجهوأن،ذلكتيسرإذاالقبرمؤخرمنلمالميتيدخلأن-4

لقعل،ا!و!راللهرسولملةوعلىاللهبسم:واضعهيقولوأن،كفعهاربطةتحلوان.الايمن

.(1577)ماجهابنرواه)2!.(1/81)البخاريرواه)1(

لم/.الجنائزكتاب(76)مسلمرلياه)4(.عبادةبنقيىعنالمنذرابن)3(

ثم،عليهوصليغئلتغييرهقبلالبزالىالوصوليمكنلموإن،بالبزليدفنيتغيرلمإنيومينأوروئايرجابالبحرماتمن)5(

العلم.أهلافتىبهذا،البحرفيويرملثقيلشيءمعهيربط

.(0156)ماجهابنورواه.!4/02)احتدالإمامورواه.(3215)ودذاابورواه)6(

بعضهم.وصححهمفالاسنادهوفي.(4501)والترمذي(65)بالجنائزذاودوابو(363/)4اختدالإمامرواه)7(
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.)1(ذلكعلهاصتنقىالرسول

حالالمرأةقبريسجونالشلفكان!!؛قبرهافيوضعهاأثناءبثوبالمرأةقبريغطى-أن5

الرجل.قبردونوضعها

الذقن:بعدينبغيقيما:الثالثةالمادة

له:والذعاءللميتالاستغفار-1

ظ!شذ:لقولهالمسالةفيالتثبيتلهيسالوأن،للميتيستغفرانالدفنحضرلمنيستحب

الدفن،مناقراغعنديقولهكان)2("يسالالانفإنهالسبيتلهوسلوالأخيكماستغفروا"

ووشعلهفاغفر،بهمنزوابخيروأنت،بكنزلعبدكهذااللهم:يفولالسلفبعضوكان

مدخله.

تسويته:اوالقبرتسطيح-2

جائزالقبرتسنيمانغير،بالارضالقبوربتسويةاير!رلامرهبالارضالقبريسوىانينبغي

مسنما.كانالنبيقبرلأن؛الجمهورواستححهمسنماشبرقدرالقبررفعوهو

بنعثمانقبرعلماعينطنهلأ،ونحوهاحجرمنبهاليعرفالقبرعلىالعلامةبوضعبأسولا

."أهليمنماتمنإليهوأدفن،أخيقبربهاأتعلم)":وقال،بصخرةلطهمنلعون

عليه:والبناءالقبرتجصيصتحريم-3

أوالقبريجصصاننهىصنلإيدهشذالتبيئانمسلمروىلما،عليهالبناءاوالقبرتجصيصيحرم

عليه.يبنى

القبور:علىالجلوسكراهية-4

علىتجلسوالا":صتلإي!هش!لقولهبرجلهيطأهأوالمسلمأخيهقبرعلىيجلسأنللمسلميكره

فتخلصثيابهفتحزقجمرةعلىأحدكميجلسلان":وقوله.)3("إليهاتصلواولا،القبور

.)5("قبيرعلى)4(يجلسأنمنخيرجلدهإلى

.(!ه/2)أحمدالإمامرواه()1

.(4/27.49)الشائيووراه.الجنائزكتاب(63)مسلمورواه.(2/111)البخاريرواه)2(

الجنائز.كتاب(33)مسلمرواه)3(

الوعيد.هذالعظموذلك،للغائطبالجلوسالجلوسهذاالعلمأهلبعضاول)4(

.(3228)داودابوورواه.الجنائزكتاب(33)مسلمرواه)5(
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القبوو:علىالمساجدبناءتحريم-5

القبورزواراتاللهلعن":ا!و!!لقوله؛عليهاالسرجواتخاذ،القبورعلىالمساجدبناغيحرم

)2(."مساجدأنبيائهمقبوراتخذوااليهودالله"لعن:وقوله)1(."والشرجلمساجد1عليهاوالمتخذات

رفاته:ونقلالقبرنبشتحويم-6

يدفنكاناكيدةلضرورةالامنهااصحابهاإخراجأو،اهلهارفاةونقلالقبورنب!ثقيحرم

إليهالمنقوذكانإذاإلابلدإلىبلدمنبعذيدفنلمالذيالميتنقليكرهكما.مثلاغسلبلا

القتلىادفنوا":ابرو!لقوله؛كذلكالمقدسبيتاو،المدينةاومكة،الشريفينالحرميناحد

)ر(."مصارعهمفي

التعزية:استحباب-7

يكونأنإلاأيامثلاثةإلىوبعدهالدفنقيلنساءأوكانوارجالاالميتأهلتعزيةتستحب

بمصيبةأخاهيعزيمؤمننمنما":ا!و!لطلقوله؛تأخرتإنبأسفلابعيداأوغائباالمعزينأحد

.)4("القيامةيومالكرامةحللمن!اللهكساهإلا

التعزية:معنى8-

،المصابعليهميهونمابذكروالصبرالعزاءعلىالميتأهلوحمل،التصبيرهيوالتعزية

قولهذلكفيا!وطعنهيروىومما.كانلفظبأيالتعزيةوتؤدى،الحزنشدةعنهمويخفف

للهإن":لهاويقولالسلاميقرئهامنإليهافأرسل،ماتقدلهاابناأنإليهأرسلتوقدلابنته

.)5("ولتحتسبفلتصبر،مسمىبأجلعندهشيءوكل،أعطىماوله،أخذما

فإنيعليكسلام،فلانإلىفلانمن:ففالولدهبوفاةأحدايعزيالسلفبعضوكتب

ورزقنا،الصبروألهملث،الأجرلكاللهفأعظم؛بعدأئا،هوإلاإلهلاالذياللهإليكأحمد

متعك،المستودعةوعواريه،الهنيئةاللهمواهبمنوأهلناوأموالتاأنفسنافإن،الشكروإياك

احتسبته:إنوالهدىوالرحمةالصلاة.كبيربأجرمنكوقبضه،وسرويىغبطةفيبهالله

هووما،حزنايدفعولا،ماخايردلاالجزعانواعلم.فتندماجركجزعكيحبطولا،فاصبر

.(78/)2الكبرىالسننفيالبيهقي)1(رواه

.(1/218)أحمدالإمامورواه.المساجدكتاب()3مسلمورواه.(116/)1البخاريرواه)2(

.()1016ماجهابنرواه)4(.صحيحوهووغيره(97)4/النسائيرواه)3(

.(152/)7،(001/)2البخاريرواه)5(
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.والسلام،قدفكأن4ناز

:المعزىويقول،لميتكوغفرعزاكواحسن،اجركاللهاعظم:قولالتعزيةفييكفيوقد

مكروها.اراكولا،اللهآجرك،آمين

المآتم:بدعة-9

للتعزيةالبيوتفيالاجتماعمنالجهللغلبةالتاسابتدعهماععهوالابتعادتركهيجبوئما

يكونوالمالضالحالشلفإذ،والقخرالمباماةاجلمنالأموالوصرف،المآدبوإقا!

ولا،مكانايفيالملاقاةوعتد،المقبرةفيبعضابعضهميعزيبلكان،البيوتفييجتمعون

هوالمحدثاذ،الشارعاوالمقبرةفيمقابلتهمنيتمكنلمانمحلهالىيقصدهانباس

.متعثدااعداداالمغذالخاصطالاجتماع

المئت:لأهلالمعروفاصطناع-01

اعر!:لقوله؛الوفاةيومالجيراناوْالاقارببذلكويقوم،الميتلأهلالطعامصنعيستح!ب

انفسهمالميتيصعأهلاناما.)1("يشغلهمامراتاهمقدفإنهطعاماجعفرلالاصنعوا"

تجبمنحضروإن،عليهمالمصيبةمضاعفةمنفيهلمايتبغيلامكروهفهذالغيرهمالطعام

الميت.أهلعنبدلابضيافتهوالاقاربالجيرانيقوماناستحبمثلاكغريبضيافته

المبط:علىالضدقة-11

نإاللهرسوليا:قالرجلاانهريرةابيعنمسلمروىلماالميتعلىالصدقةيستحب

ماتتولما."نعم)):قال.؟عنهاتصدقانععهيكفرفهل،يوصولممالاوتركماتابي

."نعم":قال؟عنهاافأتصدقماتتأميان!اللهرسوليا:قالانف!هك!عبادةبنسعدام

.)2("الماءسقئي":قال.؟افضلالصدقةفاي:قال

الميت:علىالقرآنفراءة-12

اللهسالتلاوتهمنفرغفإذا،القرانفيقرابيتهفياوالمسجدفيالمسلميجلسانباسلا

تعالى.اللهكتابمنتلاماالتيالتلاوةبتللث!طاللهالىمتوسلا،والرحمةالمغقرةللميتتعالى

وإعطاوْهم،للميتقراءتهمثوابواهداؤهمالقراءةعلىالهالكلمتفيالقراءاجتماعاما

.()0161ماجهابنورواه.(3132"ددلوابوورواه.(1/272)الترمذيورواه.(1/502)احمدالإمامرواه)1(

.()3684ماجهابنورواه.(254.255/)6النسائيورواه.(285/)5احمدالإمامرواه)2(
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إلىالمسلمينالإخوةودعوة،تركهايجحبمنكرةبدعةفهذاالميتاهلقيلمنذلكعلىاجرا

القروناهلبهايقلولم،الصالحالأمةهذهسل!يعرفهالمإذ؛عنهاوالابتعاداجتنابها

.الأحوالمنبحالدينالاخرهايكنلمديناالأمةهذهلأوليكنلموما،المفضلة

القبور:ؤيارةحكم-3]

ا!قي:قوله؛والا!ستغفارلةبالدعاءالفيتوقضبالاخرةتذكرلانها؛اقبورمستحيةزيارة

.)1("بالاخرةتأيهركمقإنهاقزوروهاالقبورزيار؟عننهيتكمأكنت

خاص!وسفررحلشدإلىمعهاالزائريضطربعيدةمسافةعلىالميتاوالمقبرةتكونانإلا

،الحرامالمسجد:مساجدثلاثةإلىالاالرحالتشدلا":ا!د!لقوله؛تشرعلاحينئذفإنها

.)2("الأقصىوالمسجد،هداومسجدي

القبور:ؤائزيقولهما-14

وهو:"البقيع"زارإذايقوله1ظداللهرسولكانماالمسلمينلقبورالزائريقول

انتم.لاحقونبكماللهشاءإنوإنا،والمسلمينالمؤمنينمنالدياراهلعليكمالسلام"

.)3(!ارحمهماللهم.لهماغفراللهم.العافيةولكئملنااللهنسال،تبعلكمونحنقرطنا

:للنساءالقبورؤيارةحكئم-15

اعلتى:لقولهوذلك؛لزيارتهاالمقايرعلىالمراةترددكثرةحرمةفيالعلماهليختلفلم

لم.القبورزواراتالله"لعن

لماأجازوبعصر،السابقللحديثمطقاالزيارةكرهقبعصروالتكرارالكثرةعدممعواما

قدكاننعم):فقالتذلكعنقسئلت،الرحمنعبداخيهاقبرزارتاض!فيعائشةانثبت

.!4(كابزيارتهاامرثم،القبورزيارةعننهى

وا،القبرعندتنوحكان،كانمنكرايقعلهاعدماشترطالقليلةالنساءزيارةاجازومن

منقعلةشوهدمماذلكغيرإلى؛حاجتهاوتسالهالميتتنادياو،متبرجةتخرجاو،تصرخ

.ومكانزمانغيرفيالدينبامورالجاهلاتالنساء

عي?

.(1/376)المسندركفيالحاكمرواه)ا!

.()6302داودابوورواه.الخجكتاب()59مسلمورواه.(67.77/)2البخاريرواه)2(

الذهبي.وصححهوالبيهقيالحاكمرواه)4(.الجنائزكتاب(1)يومسلمرواه)3!
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الزكاةفي:العاشرالفصل

وحكمتهاحكمها/الزكاة

:موادخمسوفيه

مانعها:وحكم،وحكمتها،الزةةحكمفي:الأولىالماؤة

حكمها:-أ

كتابهفياللهفرضها.بشروطهمالمننصاباملك،مسلمكلعلىاللهفريضةالرمماة

الذيني!يها>:وقوله.[301:الىبة]<بهاوتزكبهمتطهرهمصدقةامؤلهتممنخذ>:بقوله

وقوله:.[267:البقرة]<الارضئنلكمأخرتجناومضآصسبتمماطيئتمنأنفقواءامموأ

.[02:المزئل]<الزبمؤةوءاتواالضلؤهوافيموا>

محمداواناللهالاإلهلاانشهادة:خم!ىعلىالإسلامبني":ص!يهشدالرسولوبقول

.)1("رمضانوصوم،البيتوحج،الركاةوإيتاء،الصلاةوإقام،اللهرسول

الله،رسولمحمداواناللهإلَّاالهلاانيشهدواحتىالناساقاتلانامرت":وقوله

الإسلامبحقإلا،وأموالهمدماءهممنيعصمواذلكفعلوافإذا،الزكاةويؤتواالصلاةويقيموا

اهلقوئاتأنيإنك":اليمنإلىبعثهحينمعافيوصبنفيوقوله.)2("اللهعلىوحسابهم

نأفأعلمهملذلكأطاعوكهمفإن،اللهرسولوأنياللهإلاإلهلاأنشهادةإلىفادعهم،كتاب

أنهفأعلمهمأطاعوكهمفإن،وليلةيومكلفيصلواتخمسعليهمافترضقدوجلعزالله

لذلكأطاعوكهمفإن،فقرائهمإلىوتردأغنيائهممنتؤخذأموالهمفيصدقةعليهمافترضقد

.)3("حجاباللهوبينبينهاليسفإنه،المظلومدعوةواتق،أموالهموكراتمفإياك

حكمتها:-ب

يلى:ماالزكاةمشروعيةفيالحكمةمن

والطمع.والشره،والشحالبخلرذيلةمنالبشريه-النفستطهير-1

والمحرومين.والبؤساءالمعوزينحاجاتوسذ،الففراءمواساة-2

وسعادتها.الأمهحياةعليهاتتوقفالتي،العامةالمصالحإقامة-3

.9026()الترمذيورواه.الايمانكتاب(02.21)مسلمورواه.(1/9)البخاريرواه)1(

.(5/14)النسائيورواه.الإيمانكتاب(34/36)مسلمورواه.(9/138)،(1/13)البخاريرواه)2(

.الإيمانكتاب(03)مسلمورواه.(5/602)،(2/158)البخاريرواه)3(
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تحصركيلا؛والمحترفينالتجاروبأيدي،الاغنياءعندالاموالتضخممنالتحديد-4

.الاغنياءبيندولةتكوناو،محدودةطائقةفيالأموال

مانعها:حكم-ج

منهواخذت،اثمبوجوبهاإقرارهمعبخلامنعومن،كقرلقريضتهاجاحداالزمماةمنعمن

تعالى:لقوله؛الزكاةويؤدياللهلامريخضعحتى،قوتلدونهاقاتلوإن.التعزيرمعكرها

اير!:ولقوله[11:التوبة]<اكينفيف!خونكئمالز!اةوءاتواالضلاةوافاساتابرافإن>

ويقيموا،الفهرسولمحمداوان،اللهإلاالهلاانيشهدواحتىالناساقاتلانامرت"

الإسلامبحقإلاواموالهمدماءهممنيعصمواذلكفعلوافإذا،النركاةويؤتواالضره

لووالله":قالالزكاةمانعيقتالفيل!طالصديقبكراباانكما.)1("اللهعلىوحسابهم

علىالصحابةووافقه)2("عليهالقاتلتهما!راللهرسولإلىيؤدونهاكانواعناقامنعوني

منهم.إجماعافكان،ذلك

وغيرها:المزكأةالأموالاجناسفي:الثانيةالمادة

:المنقدان-ا

منبهمايلحقوماالتجارةعروضمنبهمايقوموما،والقضةالذهبوهما،التنقدان

يكنزونوالدر>:تعالىلقوله؛الماليةالاوراقمنمقامهمايقوموما،والركازالمعادن+

وقول.[34:التوبة]<أليمبعذا!فبهـثئزهماللهسبيلفىينففونهاولاوالفضةالذهب

جرحهاالعجماء":اير!روقوله.)3(((صدقةاواقخصيىدونفيماليس)":ا!رالرسول

.)4("الخمسالركازوفي،جباروالمعدن،جباروالبئر،جبار

:نعاملأا-ب

ماطيبتمئأنفقواءامنواالذينئائها>:تعالىلقوله؛والغنموالبقرالإبلهي:الأنعام

فهل،شديدشأنهاانويحك":الهجرةعنسالهلمنايرهـصوقوله.[267:البقرة]<صسبتم

منشركلنالفهفإنالبحاروراءمنفاعمل:قال.نعم:قال؟صدقتهاتؤديإبلمنلك

وغيرهما.(34.36)الايمانكتابومسلم(1/13)البخاريرواه)1(

صحيحه.فيالبخاريرواه)2(

.الزكاةكتاب(1.2.3.6)مسلمورواه.(2/133.143)البخاريرواه)3(

.(3/145)،(1!و/2)البخاركطرواه)4(
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غنم،اربقرارإبللهتكونرجلمنما،غيرهإلهلاوالذي":ا!صوقوله.)1("شيئاعملك

بقرونهاوتنطحهباخفافهاتطؤهوأسمنهتكونماأعظمالقيامةيومبهاانيإلازكاتهايؤديلا

.)2("الناسبينيقضىحتىاولاهاعليهردت،اخراهاجازتكلما

:والحبوبالثمر-ج

وعدسيىولويباءوحلبانةوحمصيىوفولوشعيرقمحمن،مقتابمدخركلهي:الحبوب

.ونحوهوارفيوسليبوذزن

منأنفقواءامنو3الذيني!يها>:تعالىلقوله،والزبيبوالزيتونالتمرفهو:الثمرواما

وءاتوا>:سبحانهوقوله.[267:البقرة]<ا!رضمنلكمأخرجناومئآصسبتمماطيمث

أوستيخمسةدونفيماليع!":ا!و!الرسولوقول.[141:الانعام]<حصا-مهيؤمحقه

سقيوفيما،العشر؛عثرياكاناروالعيونالسماءسقتفيما":ابموقوله.)3("صدقة

.)4("العشرنصف؛بالنضح

وهي:،تزكىلاالتيالأموالى-د

وغلامهفرسهفىالعبدعلىليع!":ا!وظقوله؛والحميروالبغالوالخيلالعبيد-1

قط.والحميرالبغالعنالزكاةأخذا!و!صعنهيمبتلمولانه.)5("صدقة

خمسدونفيماليس":اء!ظلقوله؛صاحبهيتطوعأنإلانصابايبلغلمالذيالمال-2

منذودخمسدونفيماوليس،صدقةالورقمنأواقخمسدونفيماوليس،صدقةارسق

.)6("صدقةالإبل

يستحسبانهبيد،شيءالرسولعنزكاتهافييثبتلمإذ،والخضراواتالقواكه-3

ومئا!سبتمماطجبتمنأنفقوأ>:تعالىقولهلعموم؛والجيرانللققراءمنهاشيءاعظاء

.<الأرضمنلكمأصتجنا

لوقتالادخارالزينةمعبهقصدفلن،الزينةغيربههقصدإذا)7(النساختء

.(2/148)البخاريرواه)2(.(2/145)البخاريرواه)1(

.701(.4/84)الكبرىالسننفيالبيهفيورواه.36(/5)النسائيرواه)3(

.927(/2/924)أحمدالإمامرواه)5(.(2/155)البخاريرواه)4(

.6(.1.2.3)الزكاةكتابومسلم(2/133)البخاريرواه)6(

فتخالبيديهافيراىوقدلعائشةكل!قولهذلكمن،الأحاديثمنوردلماحاليكلعلىالزكاةالئساءحليفيالأحوط)7(

هوا:قال.لا:قالت؟،زكاتهناتؤدين5:فقالاللهرسوليالكاتزينصنعتهن:فقالت،؟عالةياهذاماا:فضةمن

.الزكاة4()دلودابورواه،النارمنحسبك
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.الادخارمعنىمنشابهلماالزكاةفيهتجبفإنهالحاجة

للتجارةتكونأنإلا،الجواهروسائر،واللؤلؤوالياقوتكالزمردالكريمةالجواهر-5

.التجارةكعروضقيمتهافيالزكاةفتجب

فلاوالسياراتوالمصانعالدوروكذا،ونحوهاكالقرسللتجارةلاللقنيةالتيالعروض-6

زكاتها.الشارععنيردلمإذ؛فيهازكاة

فيها:الواجبةوالمقاديرالمزكياتانصبةشروطبيانفي:الثالثةالمادة

معناهما:فيوماالنقدان-ا

،ديناراعشرونونصابه،نصابايبلغوان،الحولعليهيحولأنزكاتهوشرط:الذهب-1

كثر.أوقلفبحسابهزادومادينارنصفديناراعشرينكلففي،العشرربعفيهوالواجب

ما"ذا)1(وهيأواقخمسونصابها،كالذهبالنصاهبوبلوغالحولوشرطها:الفصة-2

فبحسابه.زادومادراهمخمسةدرهمماهميففيكالذهبالعشرربعفيهاوالواجب،درهم

التصاهبيبلغلمالقضةمنواخر،التصاهبيبلغلمالذهبمن:قسطاملكمن-3

إلىالذهبضم!ر!راالنبيأنرويلما؛بحسابهكلامعازكاهمانصابابلغافإذامعاجمعهما

عنالئقديناحداخراجيجزئانهكما)2(عنهماالزكاةواخرجالذهبالىوالقضةالقضة

كذلك،يصحوالعكسالقضةمندراهمعشرةإخراحلهجازدينارعليهوجبفمن،الآخر

الاوراقأرصدةأنحينفي،العشرربعوهوالتقدينزكاةتزكىاليومالماليةالاوراقانكما

معا.والقضةالذهبمنتتكؤنالحكوماتلدى

راسبالنمودقؤمهامدارةكانتفإن)4(محتكرةأو)3(مدارةاماوهي:التجارةعروض-4

اثنينبنسبةزكاهاغيرهاأخرىنقودلديهولكنتبلغلمأو،نصابابلغتفإن،حوابكل

عندهأعوامامكثتولوواحدةلسنةبيعهايومزكاهامحتكرةكانتوإن،المائةفيونصف

.الأسعارغلاءبهاينتظر

عليهوجبشاءمتىعليهالحصولعلىيقدروكاندينأحدعلىلهكانمن:الديون-5

درهم.بمالياواقيفخسى،درهئااربعونالأوقية)1(

بنناللهعبدبنبكيرعنمالكاصحابيرويهوالحديث،حنيفةواييمالينمذهبهوالنصابتكملهفيالنقدين)2(ضغ

.،عنهماالزكاةوأخرجالذهبالىوالقضةاقضةالىالذهبضما!شالنبيأنالشهمضتأ:الأشبئ

.الأسحارارتفاعبهاينتظرولاالواقعثالسعرتباعالىهي:المدارة)3(

.آلأسحاركلاءبهاينتظزالشهي:)4(المحتكرة
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نقودلهيكنلموإن،الحولعليهحالمتىويزكيهعروضأونقودمنعندهماإلىيضمهأن

لهليسمعسرعلىدينلهكانومن.كذلكزكاهنصابايبلغالدينوكان،الدينسوى

.سنواتعدةعليهمضساولوواحدلعاميقبضهيومزكاهشاء،متىاستراده

الجاهليةأموالمنمدفونامالادارهأوبأرضهوجدفمن،الجاهليةدفنوهو:الزكاز-6

في":ظ!صدلقوله؛الخيريةوالمشاربعوالمساكيناققراءالىخمسهبدفعيزكيهانعليهوجا

.)1("الخمسالركاز

حالوسواء،نصابابلغإنمنهاستخرجهمازكىفضةأوذهباالمعدنكانإن:المعادن-7

بربعيزكيهاوهل.نصابابلغتمتىزكاهاكميةاستخرجكلماعليهيجبفإنهيحللمأوالحول

قاسهبالخمسالمعدنيزكىقالفمن،ذلكفيالعلمأهلاختلف!.؟كالوكازبالخمسأوالعشر

اواقخص!دونفيماوليي!":ظ!لخصقولهبعموماخذالنقدينزكاةيزكىقالومن،الوكازعلى

لله.والحمد،واسعهذافيوالأمروغيرهللمعدنشامل"أواقخمس":!اظيفقوله،"صدقة

منمنهالمستخرجتزكيةفيستحبغيرهماأوكبريتاأونحاساأوحديداالمعدنكانإذاوأما

منهووليسفيهالزكاةوجوبفيصريحنمقيردلمإذ؛المائةفيونصفاثنينبنسبةقيمته

وجوبا.فيزكىالقضةأوالذهب

ولاأصلهبزكاةزكاهحيواننتاجأوتجارةربحالمستفادالمالكانإن:المستفادالمال-!

كانإنبهاستقبلحيوانأجنتاأوتجارةربحغيرمنالمستفادكانوإن،فيهالحولإلىيلتقت

.الحولعليهيحولحتىفيهزكاةلاورثهاوماللهوهبفمن،زكاهثمكاملاحولانصابا

وهي:،نعائملأا-ب

تكونأنونصابها،نصاباتبلغوأنالحولعليهايحولأنزكاتهاوشروط:الإبل-1

.)6("صدقة)2(ذودخمسدونفيماليي!":ظ!لخصلقوله؛فامحمرالإبلمنخمسا

وأضاع!ناالمزكىالغنمغالبمنالثانيةفيودخلتسنةأوفتجذعةشاةالخمسفيوالواجا

الخمسوفي.شياهأربعالعشرينوفي.شياهثلاثعشرةالخصروفي،شاتانالعشروفي،معزا

لبونفابنتوجدلمفلنالثانيةفيودخلتسنةأوفتماوهيالإبلمنمخاضبنتوالعشرين

.()8503داودابوورواه.(46.)45الحدودفيمسلمورواه.(016/)2البخاريرواه)1(

الإبل.منالعشرةالىالثلالةمنالعددعلىيطق:الذود)2(

.()4917ماجهابنورواه.()5الزكاةفىالنسائيورواه.()1558داودابورواه)3(
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بلغتوإذا،لبونفبنتوثلاثينستابلغتفإذا؛الثالتةفيودخلسنتيناوفىماوهوعنهايجزئ

اوفتفجذعةوستينإحدىبلغتوإذا،الرابعةفيودخلتسنينثلاثاوفتفحقةواربعينستا

وتسعينإحدىبلغتفإذا.لبونفابنتاوسبعينستابلغتفإذا،الخامسةفيودخلتاربننا

حقة.خمسينكلوفي،لبونابنةأربعينكلففيوعشرينمائهنبلغتفإذا،فحقتان

،المطلوبمنسنااقلكانإنالموجوددفعيجدهاولممعبنةسنعليهوجبتمن:[تنبية]

عشريناوشاتينالعاملزادهالمطلوبمنأكبركانوإن،درهماعشرينأو،شاتينالعاملوزاد

.تقذمكىزيادةبلا،المخاضابنةعنيجزئفإنهاللبونابنإلا،للنقصجبرادرهما

والواجب،البقرمنرأساثلاتلونونصابها،كالإبلوالنصابالحولالبقرشرط:البقر-2

اربعينكلففيزادتفإذاسنتيناوفتمسنةففيهاأربعينبلغتفإذا.سنةأوفىتبيغعجلفيها

.)1("مسنةاربعينكلوفي،تبيعثلاثينكلفي":ايرو!رلقوله؛عجلثلاثينكلوفيمسنة

أربعونونصابها،نصاباتبلغوأنالحولوشروطها،والمعزالضأنهيالغنئم:الغنم-3

مائنينبلغتفإذا،شاتانففيهاوعشرينوإحدىمائةبلغتفإذا،جذعةشاةوفيهاراسا

ا!:لقوله؛شاةمائةكلففيالثلاةهمائةعلىزادتفإذا،شيا؟ثلاثففيهافامصروواحدة

."شاةمائةكلففيزادت"فإذا

:(تنبيهالث]

العامالعشبفيالسنةأكثرالماشيةترعىأنوهي،الانعامفي)2(السومالجمهوراشترط-1

المديعة.اهلعملوهو،اللهرحمهمالكالامامالزمماةوجوبفييشترطهولم،القلاةفي

الىشاةففيهااربعينكانتإذاالغنمسائمةوفي":ايرو!رالرسولقولالجمهوروحبة

فيالسوماشتراطدليلالجمهورمعهانتزع"الغعمسائمةوفي":ايرو!رفقوله،"ومائةعشرين

العلفمشقةفيإن:وقالوا،الغنمعلىبالقياسوالبقرالإبلوفيبالنصالغنمفيالانعامزكاة

.معتبرابالسومالقيديجعلماوكلفته

يملكفالذي-القريضتينبينماهووالوقص-الانعامكلمنالاوقاصفيزكاةلا-2

فيهاعليهوجبواحدةزادتفإذا،وعشرينمائةثبلغأنإلىشاةعليهاتجبشاةاربعين

اوقاصفيوهبهذا،فيهزكاةولاوقضايسمىوالعشرينوالمائةالأربعينبينفالعدد،شاتان

والحاكم.حبانابنوصححهوالترمذيداودأبو)1(رواه

.الفلاةفيترعىتركهااذايسومهاالماضيةصاميقال،الرعي:)2(السوم
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ففيهاكذابلغتإذا)):يقولكانالانعامفرائضذكر!زيهندلماالنبيئلانوذلك؛والبقرالإبل

فيه.ربهاةلاالقريضتينبينالعددأن"فعلمكذا

والإبل،البقرإلىالجواميسوكذا،واحدجنسلأنهما؛المعزإلىالضأن:الزمماةفييضم-3

أربعينكانتاذاالغنمسائمة)"وفي:كل!رردرقولهفيلهاالجنسلقظ)2(لشمولالبخت)1(إلىالعراب

."تبيعالبفرمنثلاثينكلفي":وقوله."شاةذودخمسكل"ئاعتنء:وقوله."ساةففيها

ومبيتهماومراحهماومرعاهماراعيهماواتحدنصابايملكمنهماكلكانإذاالخليطان4-

أربعون-مثلا-لاخدهماكانفإذا،بالسويةيترادانهماثم،مجتمعينعنهماالزكاةتؤخذ

شاةثلثيالثمانينصاحبردالاربعينصاحبشياهمنشاةالشاعيوأخذثمانونوللاخر،شاة

تفرقةولا،الزكاةمنهروباالمتفرقينالغنمينبينالجمعيجوزولاهذا.الاربعينصاحبعلى

يفرقولا،متفرقبينيجمع"ولا:ل!يهالصديقبكيرأبيكتابفيجاءلما؛كذلكالمجتمعين

.)3("بالسويةبينهمايتراجعانفإنهماخليطينمنكانوما،الصدقةخشيةمجتمعبين

الابل،فيالفصلانولا،البقرفيالعجاجيلولا(الصغيرة)الغنمسخلةالرمماةفيتقبللا-5

.)4(تاخذهاولاالسخلةعليهمعد:لعاملهل!سهعمرلقولاصحابهاعلىتحسبولكعها

ولا":ل!ههبكرأبيلقول،قيمتهاينقصعيبامعيبةولاهرمةالزكاةفيتؤخذلا6-

كالماخضالاموالكرائمتؤخذلاكما."تيسولاعوارذاتولاهرمةالصدقةفيتؤخذ

ولدها؛تربيالتيوالربى.للاكلتسمنوالشاة،وكالقحل،الولادةتفاربالحاملوهي

)6(الأكولةياخذالمصدقل!حمكبهعمرولتهي.)5("اموالهموكرائمإياك)":لمعافياعلإيرلقوله

الغنم.وفحل)8(والماخض)7(والردى

:والحبوبالنر-ج

العنبيظيبوأنالحبيفركوأن-يحمرأويصقر-الثمر-فىهوأنوالتمرالحبشرط

والوسق،أوستيخمسةونصابها.<حصادمهيومحنن!رءاتوا>:تعالىلقوله؛والزيتون

.)9("صدقةأوستيخمسةدونفيمالي!)":!اكل!لقوله؛امداداربعةوالصاع،صاعاستون

سنامافي.لهاائتيخرامان)بل:البهخت)2(.الرب)بل:الراب)1(

.(1/26)الموطافيمالكرواه)4(.(92/)9،(145/)2البخاري)3(رواه

.()2275صحيحهفيخزيمةابنورواه.(69)4/الكبرىالسقفيالبيهقي)5(رواه

للبن.البيتفيالثاة:الرئى)7(.للاكلوتسمنتعزلالثاة:الأكولة)6(

تخريجه.صبق)9(.الولادةقاربتافئالثاة:الماخض()ة
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العشر.والأنهارالعيونبماءتسقىأو،عثرينبكانتبأنكلفةبلاتسقىكانتانفيهاوالواجب

ونحوهاوالسواني)1(بالدلاءتسقىبانبكلفةتسقىكانتوإن؛وسقنصفاوسقخمسةففي

اتن!ر:لقولهكثرأوقلفبحسابهزادوما،وسقربعأوسقخمسةففي؛العشرنصفففيها

.)3(العشر"نصفبالنضحسقيوفيماالعشرعثريا)2(كانأووالعيونالسماءسقتفيما"

تنبيهادث[]

قالهكذا،العشرأرباعثلاثةعليهالواجببدونهاومرةبالةمرةزرعهيسقيكانمن-1

."خلافافيهنعلملا":قدامةاينلاالعلامةوقال،العلمأهل

مندفعهايتعينفلا،وسطهامنزكيتنصائابلغتفإنبعضهاالىالتمرانواعتجمع-2

.الرديءمنولاالجيد

غالبه.منخمينصاباالمجموعبلغفإن،الزكاةفيوالسلتوالشعيرالقمحيجمع-3

نصابابلغتفإنوالترمسوالجلبانةوالعدسوالحثصالقولوهيالقطنيةأنواعتجمع-4

غالبها.منزكيت

زيته.منزكينصابا)4(الجلجلانأوالقجلحبأوالزيتونمنكلبلغإذا-5

زبيئاتصيرأنقيلبيعتوإن،زكيتنصابابلغتفإذابعضهاإلىالعنبأنواعتجمع-6

السقي.بحسبالعشرنصفأوالعشروهيثمنهامنالركاةأخرجت

يبلغلمفإذا،بعضهاإلىتجمعفلامستقلصنفمنهاواحدكلوالدخنوالذرةالارز-7

فيه.زكاةفلانصابامنهاالصنف

يزكيه.أنعليهوجبنصاباالحاصلفبلغفحرثهاأرضااستأجرمن-8

فلااستوائهبعدإرثأوشراءأوبهبةالملكأوجهمنوج!بائيحئاأوثمزاملكمن-9

زكاته.عليهلوجبتاستوائهقيلملكهولو.بائعهأوواهبهعلىزكاتهإذ؛فيهعليهزكاة

عليه.زكاةفلاالنصابمننقصةأو،مالهجميعاستغرقدينعليهكانمن-15

:الزكاهمصارففي:الرابعةالمادة

للفقر!الصدقتانما>:ففالكتابهفيوجلعزاللهذكرهاثمانيةالزكاةمصارف

.وغيرهبعيرمنالزرععليهيسقىماوهي،سانيةجمع:السواني)1(

ايضا.البعلويسمىسقيبدونيالارضثرىمنبعروقهلربالذي:العثري)2(

السمسم.وتيل:الكزبرة:الجلجلان)4(.341(/3)احمدالإمامورواه.(2/155)البخاريرواه)3(
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السبيلوابناللهسبيلوفوالقرمينالرقابوفيفلوبهموالمؤلفةعلئهاوالعملينوالمسكين

.[06:الثورز]<ححيمعليمواللهاللهمففريضة

لها:اناخ

كالتالي:الثمانيةالمصاوفهذهوإيصاح

طعاممنيعولمنوحاجةحاجتهيسدماالمالمنلديهيكنلممنالققير:ا!و!راء-1

.المالمننصاباملكوإن،ومسكنوملبسوشراب

فيواحدحكمهمااأدغير.أشدأوالققيرمنفقراأخفيكونقدالمسكين:اهـاجمن-2

الذيالمسكينليس)":فقالأحاديثهبعضفيالمسكينانئالرسولعرفوقد،شيءكرا

يجدلاائذيالمسكينولكن،والتمرتانوالتمرة،واللقمتاناللقمةتردهالناسعلىيطوف

.)1("الناسفيساليقومولاعليهفيتصدقلهيفطنولايغنيهغنئ

واعليهاالقئماولجمعهاالساعياولهاالجابيهوالركاةعلىالعامل:عليهاالعاملون-3

الضدقةتحللا":اير!لقوله؟غنئاكانولوعمالتهاجرةمنهافيعطىديوانهافيلهاالكاتب

وأ،اللهسبيلفيغازأوْ،غارمأوْ،بمالهاشتراهارجلأو،عليهالعامل:لخمسةإلَّالغني

)2(."لغنئيمنهافأهدىمنهاعليهتصذومسكير

ااكل!هلهوتكونالإسلامضعيفيكونالمسلمالرجلقلبهالمؤلف:قلوبهغالمؤلفة4-

وانفعهيعمانرجاءالإسلامعلىلهوجمعالقلبهتأليفاالزمماةمنفيعطى،قومهفيالنافذة

الإسلامفيلهمترغيباالركاةمنفيعطىقومهايماناوإيمانهفيطمعاكافرلرجلاو،شرهيك!

فيه.لهغوتحبيبا

أوجهمنوالمسلمينللاسلاممصلحةيحققأنشأنهمنماكلإلىالسهمهذايتعدىوفد

.الأقلامواهلالصحفرجالكبعضالدعاية

فيويعتقالزكاةمنفيشترىرقيقاالمسلميكونأنهوالمصرفهذامنالراد:الز!ابفي-5

ذلك.بعدجراليصبحكتابتهنجومبهيسددماالرمماةمنفيعطىمكاتبايكونالمسلمأو،اللهسبيل

عليهويتعذر،ورسولهاللهمعصيةغيرفيديناتحملالذيلمدين1هوالغارم:او!ارمون6-

فقبرلذي:لثلافيالاالمسالةتحل"لا:صننبإ!ولقوله،دينهبهيسدماالزمماةمنفيعطىتسديده

.()1841ماجهاين)2(رواه.()101الزكاةفيمسلمورواه(.154/)2الجاري)1(رواه
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.)4("موجع)3(دملذياو)2(مفضعغرملذياو)1(مدقع

لإعلاءالجهادواخصهوجباتهاللهمرضاةإلىالموصلالعملاللهسبيلمنالمراد:اللهسبيلفي-7

المصالحسائرالسهمهذاويشمل،غنياكانوإناللهسبيلفيالغازيفيعطى،تعالىاللهكلمة

بهلمدامااؤلغيران.لليتامىوالملاجئوالمدارسالمستشفياتوبنايةالمساجدكعمارةالعامةالشرعية

تعالى.اللهسبيلفيوالغزوالجهادمتطلباتوسائروالرجالوالزادالسلاحإعدادمنالجهاد

يسدماالزكاةمنفيعطى،البعيدبلدهعنالمنقطحالمسافرهوالسبيلابن:السبيلابن-8

سفرهحالفيالققرمنلهعرضلمانظئرا؛بلادهفيغنياكانوإن،غربتهفيحاجته

منوجدفإن،حاجاتهقضاءعلىبهيستعينقرضايقرضهمنيوجدلمإنوهذا.وانقطاعه

.بلادهفيغنيادامماالزكاةلهتعيلىولا،يقترضانعليهوجبيقرضه

:أنهات]

ناينبغيانهغير،ذلكاجزاالثمانيةالأصنافمنصنفلأيمالهزكاةمسلمدفعلو-1

منموجودصن!كلعلىفوزعهكثيراالزكاةمالكانوإن،حاجهنوالأكرالأهميقدم

افضل.لكانالثمانية

،سفلواوإن،والأبعاءكالوالدين،نفقتهمالمسلمعلىتحبمنالىالزمماةتدفعلا-2

النفقة.إلىاحتياجهمعندعليهنفقتهملوجوبوالزوجة

عقيل،وال،جعفروال،عليوآل،هاشمبنو:وهم!رفهما!النبيلالالزكاةتعطىلا-3

.)6(")5(الناساوساخهيإنما!و!امحفدلالتنبغيلاالصدقةإن":ا!رلقوله؛العباسوال

لقوله؛ذمتهبذلكوتبرا،جائراكانولو،المسلملإمامهمالهزكاةيدفعانالمسلميجزئ-4

.)7("بدلهامنعلىواثمها،اجرهافلكمنهابرئتفقدرسوكاليإلىاديتهااذا":ةالزطفيا!كة!

ا!ر:لقوله؛الإسلامبشرائعوالمستهتر،الضلاةكتارك،لقاسقولالكافرالزكاةتعطىلا-5

لقويولا،لغنيولا،وفقرائهمالمسلميناغنياءاي"فقرائهمإلىوترداغنيائهممنتؤخذ"

ضنغ.:مفضع(2ء".يدشد:مدقع(1)

به.يسددهامايجدولابهانيطالبديةيتحملالمسلمبهالمراد)3(

.()0236صحيحهفطخزيمةابنرواه)4(

فهي<جهاوتزكنهمتطفرهتمصحدفةامزلمتممنضذ<:تمالىقالكماونفوسهملاموالهمتطهيرانهاالناسأوصاخمعنى)5(

.(167)الزكاةفيمسلمرواه)6(.الاوساخكغسالة

عنه.وسكتالتلخيصفيالحافظوأورده.(3/136)احمدالإمامرواه)7(
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كفايته.قدريكتسبيعني)1(،"مكتسبلقويولا،لغنيفيهاحظ"لاا!:لقوله؛مكتسب

ءلىترد":ا!!قولهفأكصر؛قصربمسافةييعداخرإلىبلدمنالركاةنقليجوزلا6-

فإنه،أشدفيهالحاجةكانتأو،بلدمنالققراءانعدمإذاماالعلمأهلواسنثنى،"فقرائهم

.غيرهأوالامامذلكيفعل،فقراءفيهآخربلدإلىنقلهايجوز

منطلبهلوبحيثكاناذاذلكجماز،زكاتهمنيجعلهأنفأرادفقييرعلىدبنلهمن7-

ذلك.يجوزفلا،عليهليردهأعطاهأو،سدادهمنآيساكاناذاوأما،لهوسددهلتكلفالققير

ا!:!وله؛أجزأتهلما4فروضةاالزكاةنيةبغيردفعهافلو،بنيتهاالاالز!اةتجزئلا8-

عليهالمفروضةالزكاةبهاينويأندافعهافعلى،"نوىماامرىءولكل،بالتياتالأعمال"إنما

لقوله؛عبادةكلقبولفيشرطالإخلاصاذ؛تعالىاللهوجهبهايقصدوأن،مالهفي

.5[:البئنة<[الدفينلهمخلصيناللهليعبدواالاامروا>وما:تعالى

الفطر:ؤكاةفط:الفامسةالهادة

1-حكمها:

ا!و!راللهرسولفرض"د!:عمرابنلقول؛المسلمينأعيانعلىواجبةسنةالقطيرزكاة

والأنثى،والذكر،والحرالعبدعلى،شعيرمنصاعااوْ،تمرمنصاعارمضانمنالقطرزكاة

.)2(،المسلمينمنوالكبيروالصغير

حكمتها:-2

والرفث،اللغوآثارمنبهاعلققديكونمماالصائمنفستطالرأنها:القطرزكاةحكمةمن

"فرض:بخهـغعباسابنقالفقد،العيديومالسؤالعنوالمساكينالققراءتغنيانهاكما

وقال.)3("للمساكينوطعمة،والرفثاللغومنللصائمطهرةالقطرزكاةاكل!اللهرسول

.)4(،اليومهذافيالسؤالعن"اغنوهم:اع!

منها:تخرجالتيالطعاموانواعمقدارها-3

أهلقوتغالبعنوتخرج(حفنات)أمدادأربعةوالضاع،صاغالقطرزكاةمقدار

.(48/؟)النسابيرواه)2(.وقؤاه(362/)؟احتدالامامرواه)1(

اداهاومن،مقبولهزكاهفهيالصلاةقبلأداهافمن...هوتمامهالحاكموصححهماجهابنورواه.()9016داودأبورواه)3(

.،الصدتاتمنصدقهفهيالصلاةبعد

.!الطوافيعن"وبلفظضعي!وصنده(؟17/)4الكبرىالسنفيالبيهقيرواه)4(
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ذإكتا)":سعيدل!نهابيلقول؛إقطاأوزبيبااوْارزااوْتمرااوْشعيرااوقمحاكانسواء،البلد

منصاعا،مملوكاوحر،وكبيرصغيركلعنالقطرزكاةنخرجاروو!راللهرسولفيناكان

منصاعااوْ،تمرمنصاعااوْ،شعيرمنصاعااو(المجففاللبن)اقطمنصاعااو،طعام

،)1"
(،زبيب

:الطعامنرمقتخرجلا-4

ذإ؛لضرورةالاالنقودالىعنهيعدلولا،الطعامأنواعمنالقطرزكاةتخرجانالواجب

.نقوداإخراجهاالصحابةعنحتىينقللمبل،نقوذابدلهاأخرج!راالنبيانيثبتلم

اخراجها:ووقتوجويهاوقت-5

يومقبلإخراجهاوهو:جوازوقت:إخراجهاوأوقات،العيدليلةبحلولالقطرزكاةتجب

الىالعيديومفجرطلوعمنوهو:فاضلاداءووقت،ذلكعمرابنقعليوميناوبيومالعيد

ابنولقول،الصلاةالىالتاسخروجقبلتؤدىانالقطربزكاةا!ر!رلامره؛الصلاةقبيل

وطعمة،والرفثاللغومنللصائمطهرةالقطرزكاة!ير!صااللهوسولفرض":لنثغعباس

منصدقةفهيالصلاةبعدأداهاومن،متقيلةزكاةفهيالصلاةقبل.أداهامن،للمساكين

وتجزئفيهتؤدىفإنها،فصاعداالعيدصلاةبعدمنوهو:قضاءووقت."2("الصدقات

كراهة.معولكن

مصرفها:-6

باقيمنبهاأولىالمساكينالققراءأنغير،العامةالزممواتكمصرفالقطرزكاةمصرفإ!

عندإلاالققراءلغيرتدفعفلا"اليومهذافيالسؤالعنأغنوهم":ا!رلقوله؛السهام

.السهامذويمنغيرهمحاجةاشتدادأو،فقرهمخقةأو،انعدامهم

:[تنبيهالث]

المرأةنفقةلأن؛يجوزلاوالعكس،الققيرلروجهازكاتهاالغنيةالمرأةتدفعأنيجوز-1

.المرأةعلىواجبةالرجلنفقةوليست،الرجلعلىواجبة

وسعها.إلانفسااللهيكلفلاإذ؛يومهقوتيمللثلاعمنالقطرزكاة-تسقط2

.الزكاةكتاب91(.17)ومسلم،الزكاةكتاب76(.73"البخاريرواه)1(

تخريجه.شق)2(



وفضلهالصومتعريف/الصيام232

ماأللهفانننوا>:تعالىلقوله؛أجزاهفأخرجهشيءيومهقوتعنلهفضلمن-3

.[16:التغابن]<اسمطعغ

أفرادعدةصدقةصرفويجوز،عليهمموزعةمتعددينإلىفردصدقةصرفيجوز4-

.مقيدةغيرمطلقةالشارععنجاءتاذ؛واحل!فربالى

به.مقيمهوالذيالبلدفيالمسلمعلىالفطرزكاةتجب-5

.الركاةشانشانها.لضرورةإلاآخربلدإلىبلدمنالفطرزكاةنقليجوزلا-6

الصيامفي:عشرالحاديالفصل

:موادعشروفيه

فرضه:وتاريخ،الضومتعريففي:الأولىالمادة

:الضومتعريف-1

النساء،وغشيانوالسنربالاكلعنالتعبدبنئةالإمساك:وشرعا،الإمساك:لغةالطوم

السنمس.غروبإلىالقجرطلوعمنالمفطراتوسائر

:الضومفرضيةتاريخ-2

تعالى:بقوله،سبقتهاالتيالاممعلىفرضهكماالصياماتن!محمدأمةعلى!كتاللهفرض

<تمقونلعلكمقبهلحممنالذيفعلىكنبكماالفحيامعلحمكتبءامنواالذين>يهايها

المباركة.الهجرةمناثنتينسنةشعبانشهرمنالاثعينيومفيذلكوكان.183[:البقرة]

:وفواهده،الضومفضلفي:الثاتيةالماذة

فضله:-ا

التالية:الاحاديثويقررهالصوملقضليشهد

صاممن)":ارو!!وقوله.)1("القتالمناحدكمكجنة،النارمنجنةالصيام":ا!!قوله

ا!:وقوله)2("خريفاسبعيناليومبذلكالنارعنوجههإللهزحزحرجمضاللهسبيلفييوما

.(167/)4النسائيورواه.(414/)2أحمدالإمام)1(رواه

.(003.375)2/.احمدالإمامورواه(.)1718ماجهابنورواه(.172)4/النسائيورواه(.)1622الترمذي)2(رواه



233الصوممنيستحبما/الصيام

منهيدخل،الريانلهيقالباباالجنةفيإن":وقوله.)1("تردلادعوةفطرهعندللصائمإن"

يدخللا،فيقومون؟الصائمونأين.يقال،غيرهمأحدمنهيدخللا،القيامةيومالصائمون

.)2("أحدمنهيدخلفلم،أغلقدخلوافإذا،غيرهمأحدمنه

:فوائده-ب

وهي:وصحثةواجتماعيةروحيةفوائدللصيام

عليه،ويساعدالنفسضبطويعلم،عليهويقويالصبريعودأنهللصومالروحيةالقوائدمن

في،الصوممنالبارزةالعلةهيائتيالتقوىوبخاصة،ويربيهاالتقوىملكةالنفسفيويوجد

.<تئننونلعقكمقئل!ممنالذيفعلىكتبكماالمحيامعليمبهب<:تعالىقوله

،والمساواةالعدلوحث،والاتحادالنظامالأمةيعؤدانهللصومالاجتماعيةالقوائدومن

والمفاسد.السنرورمنالمجتمعيصونكما،الإحسانوخلقالرحمةعاطفةالمؤمنينفيويكؤن

القضلاتمنالبدنوينظف،المعدةويصلحالأمعاءيطهرأنه،للصيامالصحيةالقوائدومن

صوموا":ا!و!رعنهالحديثوفي.بالشحمالبطنوثقلالسمنوطاةمنويخفف،والرواسب

.-)3("تصحوا

.يحرموما،يكرهوما،الضوممنيستحلبفيما:الثالثةالمادة

التالية:الايامصياميستحب:الضياممنيستحبما-ا

يكفرعرفةيومصوم":ا!و!رلقوله؛الحبةذيتاسعوهو،الحاجلغيرعرفةيوم-1

.)4("ماضيةسنةيكفرعاشوراءوصوم،ومستقبلةماضية:سنتينذنوب

اعلس!:قوله؛المحرمشهرمنوالتاسعالعاشروهماتاسوعاءويومعاشوراءيوم-2

:وقالبصيامهوأمرعاشوراءيومابر!رصامكما((ماضيةسنةيكفرعاشوراءيوم..وصوم"

.)5(((التاسعاليومصمنااللهشاءإنالمقيلالعامكانإذا"

كصيامكانشؤالمنستاوأتبعهرمضانصاممن":ابرهـرلقوله؛شوالمنايامستة-3

.)6("الدهر

وصححه.422(/1)الحاكموررواه.1753()ماجهابنرواه)1(

.142()الصيامفيالنساليورواه.166()الصيامفيمسلمورواه.32(/3)البخاريرواه)2(

.83(/2)والترهيبالترغيبفيالمنذريوذكره.104(/7)المتقينالسادةاتحاففيالزبيديأورده)3(

.822()مسلمرواه)6(.133()الصيامفيمسلمرواه)5(.2(و5/6)احمدالإمامرواه)4(



الصوممنيكرهما/الصيام234

اعترءاستكملالرسولرايت"مارصرعهاعائشةقول؛شعبانشهرمنالاولالنصف4

)1(."شعبانفيمنهصيامااكثرقطشهرفيرايتهوما،رمضانإلاقطشهيرصيام

احبفيهاالصالحالعملأياممن)"ماانن!:قولهالحجطذىشهرمنالأولالعشر5-

ولااللهرسوليا:قالوا-الحجةذىمنالأولالعشريعني-الايامهذه!مناللهإلى

يرجعلمثم،ومالهبنفسهخرجرجلإلااللهسبيلفيالجهادولا:قال؟اللهسبيلفيالجهاد

)2(."بشيءذلكمن

الله)"شهر:قال؟رمضانبعدأفضلالصياماي:سعلاير!عندمالقولهالمحرم؛شهر!

)3(."المحرمتدعونهالذي

لقول،عشروالخامسعشروالرابععشرالثالث:وهيشهر،كلمنالبيضالأيام7-

عشرةوأربععشرةثلاث:البيضأيامثلاثةالشهرمننصومأناللهرسول))أمرناللأ:ذرابي

)4(."الذهركصومهيوقال،عشرةوخمس

والخميس،الاثنينيصوممااكثرا!كانآنهرويلما؛الخميسويومالاثنينيوم8-9-

لكلأومسلملكلاللهفيغفروخميساثنينكلتعرضالأعمال)"إن:فقالذلكعنفسئل

)5(."اخرهما:فيقولالمتهاجرينإلامؤمن

وأحت،داودصياماللهالىالصيام)"احباعرير:قولهيوم؛وإفطاريومصيام01-

يومايصوموكان،سدسهوينامثلعهويقومالليلنصفينامكان،داودصلاةاللهإلىالصلاة

)6(."يوماويفطر

،فليتزوجالباءةاستطاع))من!اظ!:قوله؛الزواجعلىيقدزلمالذيللاعزبالصيام11-

)7(."وجاءلهفإنهبالصومفعليهيستطبعلمومن،للفرجوأحصنللبصرأغضفإنه

:الضموممنيكرةها-ب

)8(.بعرفةلمنعرفةيومصومايرظيرعنلنهيهبها؟وقفلمنعرفةيومصيمام1-

)4(

.(224/)1احتدالإمامورواه(.1727ماجهابن)2(رواه(.)7861مصنفهفيالرازقعبدرواه

.(303.932)2/احتدالإمامورواه(.ي!174ماجهابنرواه

صحيح.(وسنده932/فىاحمدالإمام)5(رواه.حبانابنوصححه،النسائيرواه

.(214/)3النسائيورواه(.3/016احتدالامامورواه(.يهـ2)8ودذاأبوورواه(.391/)4البخاريرواه

.الشهوةحدةيكسرانهيحنيوجاء(.34/)3البخاريرواه

.(434/)1الحاكمورواه(.3كو/)2احتدالإمامرواه



235المحزمالصوم/الصيام

انإلاتصوموهفلاعيدكمالجمعةيومان:"ا-!و!لقوله؛منفرداالجمعةيوم-صيام2

.)1("بعدهاوقبلهتصوموا

افترضفيماإلاالسبتيومتصوموالا":اروفيلقوله؛منفرذاالسبتيوم-صيام3

.)3("فليمضغهشجرةعوداوعنبلحاء)2(إلاأحدكميجدلموإن،عليكم

.)4(تصوموا"فلاشعبانانتصفاذا":ا!لقوله؛شعباناخر-صوم4

وهو:،تحريمكراهةكراهتهيلىوما،تنزيهكراهةالائامهذهصيامفيالكراهة:[شبيه]

.)5(تواصلوا"لا:"اء!لقوله؟افطاربلافامصريومينالصوممواصلةوهو،-الوصال1

.)6("والوصالإياكم":وقوله

فقدالشكيومصاممن:"اعل!لقوله؛شعبانمنالثلاثينيوموهو،الشأيوم-صوم2

لا.)7("القاسمأباعصى

صاممنصاملا":ا-!قيلقوله؛فيهافطربلاكفهاالسنةصوموهو،الذهر-صوم3

.)9(افطر"ولاصامفلا،الأبدصاممن":وقوله1)8(الأبد"

،واحدايوماالمراةتصملا":ا!ئلقوله؟حاضروهوزوجهاإذنبلاالراة-!وم4

.)01("رمضانإلا،بإذنهإلاشاهدوزوجها

التالية:الأيامصوموهو:المخرمالضوم-ج

ا!قياللهرسولنهىيومانان!":عمر!هلقول؛اضحىاوكانفطراالعيديوم-صوم1

.)11("نسككممنفيهجملونالذيواليوم،صومكممنفطركميوم:صومهماعن

تصوموالاان"منى"فييصيحصائحااللهرسولارسل"إذ؛الثلاثةالتشريقأيام-2

الصحيحين.فيواصله،جيذوصندهالبزارورواه.991(/3الزوائد)مجمعفيالهيثمياورده)1(

القشر.:اللحاء)2(

.918(/4)احمدالامامورواه.1726()ماجهبنورواه2421()داودأبوورواه.وحسنه744()الترمذيرواه)3(

.حبانابنوصححه902(/4)الكبرىالسننفىالبيهقىورواه.3337()داودابورواه)4(

.94(.3/48)البخاريرواه)5(

.244(.2/231)احمدالإمامورواه.58()الصيامفيمسلمورواه.94(/3)البخاريرواه)6(

.602(/4)النسائيورواه.815()مسلمرواه)8(.424(/1)النسائيرواه)7(

.602(.4/502)النسائيورواه.918(/2)احمدالامامرواه)9(

.ييه(/2)احمدالإمامرواه)01(

،07(و34.04.61./124)مسندهفياحمدالإمام:منهمالسننأصحابمنالكئيرعندالاضحىويومالفطريومصيامعنالنهىورد)11(

(2/1)51،(3/66).



رمضانصوموجوب/الصيام236

الله.وذكرلقظوفي)ا("وبعالوشربأكلأبامفإنها،الابامهذه

!اظ!:قوله؛والنقساءالحائضصومفسادعلىالإجماعإذ؛والنفاسالحيضأئام-3

)2(."دينهانقصانمنفذلك؟تصمولمتصللمحاضتإذا"أليست

أنفسكغئفتلراولا>:تعالىقويه؛الهلاكنفسهعلىيخشىالذيالمريضصوم4-

.92[:الئساء<]رحيمابدمكاناللهان

فضله:وبيان،رمضانصوموجوبفي:الزابعةالماذة

:رمضانصوموجوب-ا

رمضان>شئهر:تعالىقالفقد،الامةوإجماعوالسنةبالكتابواجبرمضانشهرصيام

منكمشهدفمنوالفرقانالفعديمنوبينفهههـللتاسالقرانفيهأنزلالذي

الهلاانشهادة:خمسعلىالإسلام)"بعي:اير!رسولهوقول.5)1[:البفرة<]فقيصعهال!ثئهر

)3(."رمضانوصوم،البيتوحج،الزكاةوإيتاء،الصلاةوإقام،اللهرسولمحفداوأناللهإلا

فهومنهنواحدةتركمنالإسلامأسرعليهنثلا+هةالا.ينوقواعدالإسلام"عرى:!اظ!وقوله

.)4("رمضانوصوم،المكتوبةوالصلاة،اللهالاالهلاانشهادة:الدمحلالكافربها

:رمضانفضل-ب

تثبتالتاليةوالاحاديث.الشهورمنلغيرهتكنلمعديدةومزايا،عطيمةفضائللرمضان

:وتؤكدهذلك

لمامكفراترمضانإلىورمضان،الجمعةإلىوالجمعة،الخمسالصلوات":ايروشقوله

مالهغفرواحتسائاإيمانارمضانصاممن":!اظ!وقوله.)5("الكبابراجتنبتإذا،بينهن

منعحوضاوردكلماعطنثحايلهثامتيمنرجلاورايت":!ظ!وقال.)6("ذنبهمنتقذم

رمضانمنليلةأولكانإذا)):انن!وقوله.)7("ورواهفسفاهرمضانصيامفجاءه،منه

.(187/)2الدارقطنيورواه.(513.535/)2أحمدالإمامرواه

صحيحه.فيالبخاريرواه

.()9026الترمذيورواه.(21/)02الايمانفيمسلمورواه.(9/)1البخاريرواه

جيد.بسندمسندهفييعلىوابو.(/47)1الزوالدمجحعفيالهيثميأورده

.(15.16.)14الطهارةفيمسلمرواه

.()92التطوعفيداودابوورواه.()175المسافرينصلاةفيمسلمورواه.(16/)1البخاريرواه

!لخ!.الطويلمنامهحديثفيوالطيراني.(911/)8المتقينالسادةإتحاففىالزبيدياورده



237رمضانفيوالإحسانالبرفضل/الصيام

الجنةأبوابوفتحت،بابمنهايفتحفلمالنارأبوابوغلقت،الجانومردةالشياطينصفدت

منعتقاءولله،أقصر!الشرباغيويا،أقبل!الخيرباغييا:منادونادى؛بابمنهايغلقفلم

.)1("ليلةكلوذلك،النار

:رمضانفيوالإحسانالبرفضلفي:الخامسةالمادة

ذلك:ومن،والإحسانالبروأضربالخيرأفعالمنفيهيقعماكلفضلقد،رمضانلقضل

صائفافطرمن:"اعايطوقال)2("رمضانفيصدقةالضدقةافضل":اعلي!قالاذ:-الضدقة1

صائفافطرمن":اظطوقال.)3("شيئاالصائمأجرمنينقصغيرأنمنالصائمأجرمثللهكان

ليلةجبريلعليهوصلىرمضانشهرساعاتفيالملائكةعليهصلتحلالمنشرابأوطعامعلى

.)5(جبريليلفاهحينرمضانفييكونماأجودوكان،بالخيرالناسأجوداظطوكان.)4(الةدر"

.)6("ذنبهمنتقدممالهغفرواحتسائاإيمانارمضانقاممن":اءدد!قالإذ:الليلقيام-2

يطيقوكبيرصغيروكل،أهلهأيقظالأواخرالعثركانوإذا،رمضانليالييحصيا!و!روكان

.)7(الضلا-

وكان،رمضانفيالكريمالةرانتلاوةمنيكثرا!و!ركانإذ:الكريمالقرآنتلاوة-3

.)8(رمضانفيالةرانيدارسهالتخلاجبريل

ليلةحذيفةمعهصلىفقد،غيرهفييطبلمماامحررمضانقيامفياقراءةيطيلاء!ضوكان

صلىفما،يسالعندهاوقفإلاتخويفبايةيمرلا،الئساءثمعمرانآلثمبالبقرةفقرا

والقيامالصيام":اعلن!وقال.الصحيحفيوردكمابالضلاةفاذنه"بلاذ"جاءحتىكعتين

:البرانويقول،بالنهاروالشرابالطعاممنعتهرب:الصوميقول،القيامةيومللعبديشفعان

.)9("بهفشفعنابالليلالنوممنعته

يزلاعلمهـولماعتكف!فقد،!اللهإلىتقرباللعبادةالمسجدملازمةوهو:الاعتكاف-4

عليهوقال،الصحيحفيوردكماتعالىاللهتوفاهحتىرمضانمنالأواخرالعشريعتكف

الميخين.ثرطعلىوصخحه421(/1)الحاكمورواه.غريب:وقال(682)الترمذيرواه)1(

ضعيف.وهوالترمذيورواه.042(/3)المتقينالسادةاتحاففيالزبيدياورده)2(

صحيح.وهو708()الترمذىورواه.(5/291)احمدالإمامرواه)3(

.137(/4)،33(/2)،5(/1)البخاريرواه)5(.(6/321)الكبيرالمعجمفيالطيرانيرواه)4(

.808()الترمذيورواه.(173/174)المسافرينصلاةفيمسلمورواه.(1/16)البخاريرواه)6(

.3()الاعنكاففيمسلمرواه)7(

.(2/174)احمدالإمامرواه)9(.الوحيبدءكتاب(5)صحيحهفيالبخاريرواه)8(
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والرحمةبالروحبيتهالمسجدكانلمناللهوتكقل،تقيكلبيتالمسجد":والسلامالصلاة

.)1("الجنةإلىاللهرضوانإلىالصراظعلىوالجواز

عمرة":!!درقالإذ،رمضانفيوالسعيللطوافالحراماللهدمتزيارةوهوالاعتماو:-5

.)3("بينهمالماكفارةالعمرةإلىالعمرة":؟ادبوقال.)2("معيحجةتعدلرمضانفي

:رصانشهوثبوتفي:السادسةالمادة

تمفإذاشعبانوهوعنهالسابقالشهركمالأولهما:أمرينبأحدرمضاندخوليعبت

روْيةوثانيهما،قطعارمضانمنيومأولهووالثلاثينالواحدفيوم،يوماثلاثونلشعبان

صومهووجبرمضانشهردخلفقدشعبانمنالتلاثينليلةرمضانهلالرؤيفإذا،هلاله

إذا":عد5اط!الرسولوقول.[185:البقرة]<فقيصعهالمئئهرمنكمشهدفمن>:تعالىلقوله

.)4("يوماثلاثينالعدةفاأكملواعليكمغمفإنفأفطروارأيتموهوإذافصومواالهلالرأيتم

واحدرجلشهادةاجمر؟اللهرسولاجازإذ؛عدلميناوعدليشهادةرؤيتهثبوتفيويكفي

يجزلمإذ،عدلينبشهادةإلاتثبتفلاللافطارشواليروْيةأفا.)5(رمضانهلالرؤيةعلى

.)6(الإفطارفيالواحدالعدلشهادةا!الرسول

هلالراىومن،شهادتهتقيللموإنيصومأنعليهوجبرمضانهلالرأىمن[تنبيه]

،تفطرونيوموالقطر،تصومونيومالصوم":اير!لقوله،يفطرلاشهادتهتقيلولمالقطر

.)7("تضحونيوموالأضحى

والمرضع:،والحامل،الكبيروالسيخ،والمريض،المساهرصومويد،الصوملثروطفي:السابعةالماذة

:الضومشروط-ا

عنالقلمرفع)):اير!رلقوله؛بالغاعاقلايكونأنالمسلمعلىالصوموجوبفييشترظ

.)8("يحتلمحتىالصبيوعن،يستيقظحتىالنائموعن،يفيقحتىالمجنونعن:ثلالة

.(22/)2الروائدمجمعفيوالهيثمي.(313/)6المعجمفيالطبرانيرواه

.(1992.5992)ماجهابنورواه.(1/803)احمدالامامورواه.()939الترمذيورواه.()97المناسكفيداودأبورواه

.(5/112.115)النسائيورواه.()339الترمذيورواه.()437الحجفيمسلمورواه.(2/)3البخاريرواه

صحيح.وهو،وغيرهداودابورواه)5(.()7الصيامفيمسلمرواه

لما.تضحونيوموالأضحى،تفطرونيومالفطر"ماجهولابن.وحسنهالترمذيرواه

.(164/)2الدارقطنيورواه.()796الترمذيرواه

.(4102)ماجهابنورواه.()1423الترمذيورواه.()16الحدودفيداودابورواه



923...والمريصالمسافر/الصيام

لقوله؛والتفاسالحيضدممنطاهرةتكونأنصومهاصخةفيلهايشترطمسلمةكانتوإن

.)1(؟"تصمولمتصللمحاضتإذااليست"):المرأةديننقصانبيانفيا!قي

المسافر:-ب

علىالقطرفيالشارعلهرخص،ميلاوأربعونثمانيةوهي،قصرمسافةالمسلمسافرإذا

فدنسفرعكأومرلصمامنكمكاتفمن<:تعالىلقوله؛حضورهعندأفطرمايقضيأن

لكانفصامعليهيشقلاالسفرفيالصومكانإنهوثم.[184:]الإقرةأخر<اتاممن

معنغزوكنا":!ههالخدريسعيدأبيلقول.أحسنكانفأفطرعليهيشقكانوإن،أحسن

المفطرولا،المفطرعلىالصائميجدفلا،المفطرومناالضائمفمنارمضانفىا!و!اللهرسول

ضعقاوجدمنأنويرون،حسنذلكفإنفصامقوةوجدمنأنيرونثم،الصائمعلى

.)2("حسنذلكفإنفافطر،

المريض:-ج

وإن،صامشديدةمشقةبلاالصومعلىيقدركانفإن،نظررمضانفيالمسلممرضإذا

فيه،أفطرمايقضيثمالبرءحتىينتظرفإنهمرضهمنالبرءيرجوكانإنثم،أفطريقدرلم

لقوله؛قمححفنةأي،طعاممنبمديفطرهيومكلعنوتصدقافطربرؤهيرجىلاكانوإن

.]184:البقرة]<صئمكينطعامفديآوريطيقون!الذيىوعلى<:تعالى

الكبير:السيخ-د

علىوتصدبأفطرالضومعلىمعهيقوىلاالشيخوخةمنسناالمسلمةأوالمسلمبلغإذا

كلعنيطعمأنالكبيرللشيخرخص":!اعباسابنلقول؛طعاممنبمايقطرهيومكل

.)3("عليهقضاءولامسكينايوم

والمرضعة:الحاملهـ-

زوالوعند،أفطرتبطنهافيماعلىأو،نقسهاعلىفخافتحاملاالمسلمةكانتإذا

فيكونقمحمنبماتصومهيومكلمعتصدقتموسرةكانتوإن،أفطرتهماقضتالعذر

.اجراواعنلملهااكمل

الحيض.كتاب6()البخاريرواه)1(

الغضب.الوجداذ،يغضباييجدومعنى.يعيبفلاالألقافيبعضوفيصحيحهفيءمسلمرواه)2(

وصححه.والحاكمالدارتطنيرواه)3(



وسننهالصومأركان/الصيامص0

منتجدولمولدهاعلىأو،نفسهاعلىخافتإذاالمرضعةإلىبالنسبةالحكموهكذا

يطيقونمالذيىوعلى<:تعالىقولهمنمستنبطالحكموهذا.غيرهايقيللمأو،لهاترضعه

وأقضواأفطرواهمفإن،شديدةبمشقةيطيقونه:يطيقونهمعنىفإن،<مشكيهزطعامفدية

مسكينا.اطعموا

:أنهان]

يطعمأنعليهفإناخررمضانعليهدخلحتىعذربدونرمضانقضاءفيفرطمن-1

مسكينا.يقضيهيومكلمكان

صياموعليهماتمن)":صزيهن!لقوله؛وليهععهقضاهصياموعليهالمسلمينمنماتمن-2

.؟عنهاأفأقضيهشهرصوموعليهاماتتأميإن:قائلاسألهلمنوقوله.)1("وليهعنهصام

.)2("يقضىأنأحقاللهفدين،نعم":قال

ومكروهاته:،وسننه،الضوماركانفي:الثامنةالمادة

وهي:،الصومأركان

إنما)):ظلافلقوله؛إليهتقزبااو،!اللهلامرامتثالاالصومعلىالقلبعزموهي،الئئة-1

لممن)):!اظ!لقوله؛القجرقيلبليلتجبفالعيةفرضاالصومكانفإذا."بالعياتالأعمال

وارتفاع،القجرطلوعبعدولوصحتنفلاكانوإن.)3("لهصيامفلاالقجرقيلالصياملميت

،يومذاتاعتن!اللهرصلعليدخل":إغثهاعائشةلقول؛شيئاطعمقديكنلمإنالتهار

.)4("صائمفإني":قال.لا:قلنا.؟شيءعندكمهل)":فقال

.وجماعوشربأكلمنالمفطراتعنالكفوهو:الامساك-2

ليلاامرؤصامفلوالشمسغروبإلىالقجرطلوعمنوهو،التهاربهوالمراد:الزمان-3

.[7!1:البقرة]<التلأالىالفياماتمواثز>:تعالىلقوله؛ابداصومهصحلمانهاراوافطر

وهي:،الضومسنن-ب

الناسيزاللا":اعلي!لقوله،الشمسغروبتحققعقبالإفطاروهو،الفطرتعجيل-1

.(157./4156)النسائيورواه.(41)الصيامفيداودابوورواه.()153الصيامفيمسلمورواه.(/16)3البخاريرواه(()

.(3/46)البخاريرواه)2(

.(2/172)الدارقطنيورواه.(2/7)الدارميورواه.(691/)4النسائيرواه)3(

.(017،)96(الصبامفيمسلمرواه)4(



!1سننه/الصيام

حتىالمغربليصلييكنلماروو!النبيإن":ز!انسوقول.)1(القطر"عجلوامابخير

.)2(ماء"شربةعلىولويفطر

وهوادناهاوآخرها،اؤلهاالثلاثةهذهوافضل،ماءاوتمراورطبعلىالقطركون-2

كان":مالكبنأنسلقولسيعأوخمسأوثلاث:وترعلىيفطرأنويستحب،الماء

حساتكنلمفإن،تمراتفعلىتكنلمفإنيصليأنقيلرطباتعلىيفطزا!اللهرسول

.)3(ماء"منحسوات

رزقكوعلىصمنالكاللهم:"فطرهعنديقوذا!كاناذ؛الإفطارعند-الذعأغ3

أسألكإنياللهم":يقولعمرابنوكان.)4("العليمالسميعأنتإنكمنافتقبل،أفطرنا

.)5("!نوبيسبو!فرانشيءكلوسعتائتيبرحمتك

بينمافصلإن:"ا!!لفوله؛الضومبنيةالليلآخرالسحرفيوالشرثوهوالاكل،-السحور4

.)7("بركةالسحورفيفإنتسحروا":وقوله.)6(السحر"أكلةالكتابأهلوصيامصيامنا

عخلوامابخيرأئتيتزاللا:"اير!لقوله؛الليلمنالاخيرالجزءإلىالسحور-تأخير5

.)8("السحوروأخرواالقطر

ثابتبنزيدلقولبدقائقاقجرقيلوينتهيالاخرالليلنصفمنالسحوروقتويبتدئ

الاذانبينكانكم:فقلتالصلاةالىقامثم،انن!اللهرسولمعتسحرنا":!ه

.)9("آيةخمسينقدر:قال،والسحور

ثماقجرطلوعيتيقنحتىيشرباوجملانلهالقجرطلوعفيشكمن:[تنبيه]

الفجر<منالاشؤالخئ!منالأئيضالخيهلاء،يتبينحىواشربرا3!وا:>تعالىلقوله؛يمسك

كل:لهففال،أمسكتشككتفإذاأتسحرإني":!هعباسلابنقيلوقد.[187:]البقرة

.)01("تشكلاحتىشككتما

هروا(1)

هروا(2)

هروا(4)

رواه(6)

رواه(7)

هروا(8)

هروا(1)0

أكلمن

.996()الترمذيورواه.9()الصيامفيمسلمورواه.47(/3)البخاري

.146(/3احتد)الإمامورواه.2356(داود)ابورواه)3(.وحسنه69،)الترمذي

صحيح.وهوماجهابنورواه.173()للنوويالأذكارفيورد)5(.2358()داودابو

.3343(داود)ابوورواه.كهـ1(/4)النسائي

.807()الترمذيورواه.45()الصيامفيمسلمورواه.78(.3/38)البخاري

.143(/4)النسائيرواه)9(.صحيحوهو174(/5)احتدالإمام

نأمالكورأي.الجماهيرمذهبالفجرطلوعيتبينحتىوالشربوالأكل.القتحفيالحافظوأورده،شيبةابيابز

فقط.احتياطمجردوهذا.القضاءعليهفانالفجرطلوعفيشاكا



الصوميبطلما/الصيامه!2

:الضوممكروهات-ج

تفسدلاذاتهاحدفيكانتوإن،الضومفسادإلىالإفضاءشأنهامنأمورللصائميكره

وهي:،الصوم

إلاالاستنشاقفيوبالغ)":ظ!!درلقوله،الوضوءعندوالاستنشاقالمضمضةفيالمبالغة-1

شيءجوفهالىيصلأنخشيةالاستنشاقفيالمبالغةظ!فلهكرهفقد،)1("صائماتكونان

صومه.فيفسدالماءمن

تجبحيثالجماعأو،المذيبخروجالضومإفسادإلىتجرشهوةتثيرقدإذ،القبلة-2

.الكفارة

الزوجة.إلىبشهوةالنظرإدامة-3

.الجماعشأنفيالفكر-4

بالجسد.مباشرتهاأوللمرأةباليداللمس-5

الحلق.إلىمنهأجزاءبعضبتسربأنخشيةالعلكمضغ-6

.مالطعانأوالقدرذوق-7

إليها.تدعوحاجةأووضوءلغيرالمضمضة-8

.اخرهفيبأسولا،النهارأؤلفيالاكتحال-9

.بالصومالتغريرمنذلكفيلماالإفطارالىالمؤديالضعفخشيةالفصدأوالحجامة-01

فيه:عنهيعفىوما،فعلهللفمائميياحوما،الصومييلفيما:التاسعةالماذة

هي:أموؤالضومييطلما-أ

وأ،كالتقطيروالاذنالعينأو،كالسعوطالأنف)2(بواسطةالجوفإلىمائعوصول-1

كالحقنة.المرأةوقبلالدبر

.وغيرهالوضوءفيوالاستنشاقالمضمضةفيبالمبالغةالجوفإلىوصلما-2

.مباشرةأوقبلةأوالقكرإدامةأوالنظربمداومةالمنئيخروج-3

وصححه.خزيمةوابن.(07)الطهارةفيالتسائيورواه.(2366)داودابوورواه.(788)الترمذيرواه)1(

وأالشةأوالكتابمندليلوعليهاالامسالةينوما،العلماهلمذاهبمنالصحيحهوالمبطلاتهذهمنذممرما)2(

صحيح.قياياو،الإجماع
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ففاءالقيءغلبهمنأما.)1("فليقضعمدااستقاءمن":ا!و!لقوله؛العمدالاستفاء4-

صومه.يفسذفلااختيارهبدون

ذلك.علىالإكراهحالفيالوطءاوالشرباوالاكل-5

القجر.طلوعلهتبينثماللبلبقاءظاناوشربأكلمن-6

.التهاربقاءلهتبينثماللبلدخولظاناوشربأكلمن-7

قددامماعليهواجبغيرالإمساكأنطانايمسكلمثم،ناسياشربأوأكلمن-8

اللبل.إلىالقطرفواصلوشربأكل

لماخيطأوجوهرةكابتلاعالقمبواسطةالجوفإلىشرابأوبطعامليسماوصول-9

الصومانبهذا!هيريد.)2("خرجلماوليسدخللماالصوم":قالينعغعباسيىابنانروي

.والقيءكالدميخرجبمالاالجوففييدخلبمايفسد

فلا.وإلاللافطارمتأوليغيركانإنيشربأويأكللمولوالصومنيةرفض-15

منوليهوننصلكليخبطنألثركتلغ>:تعالىلقوله؛إليهعادإنالإسلامعنالردة-11

.[65:الزمر]<الجسرين

كفارةلاانهاغيربهافسدالذياليومقضاءوتوجبالصومتفسدكلهاالمبطلاتوهذه

وهما:مبطلينمعإلاتجبلاالكقارةإذ؛فيها

:ففالاير!رالنبيإلىرجلجاء":!ههريرةابيقولاكرا؟:غيرمنالعمدالجماع-1

هل:ففال،رمضانفيامرأقيعلىوقعت:قال؟اهلككما:قال،اللهرسولياهلكت

:قال،لا:قال؟متتابعينشهرينتصومانتستطيعفهل:قال،لا:قال،رقبةتعتقماتجد

تمر،فيه)3(بعرقاظيرو!رالنبئفاصني،جلسثم،لا:قال؟مسكيئاستينتطعمماتجدفهل

إليهأحوجبيبأهللابتيهابينمافوالله،مناأفقرعلىفهل:قال،بهذاتصدقخذ:فقال

.)4("أهلكفأطعمهاذهب):وقالنواجذهبدتحتىا!يرو!رالنبيفضحك؟منا

نا:ودليلهمااللهرحمهماومالكحني!ةابيغط:مبيحعذليبلالشرب1اوالاكل-2

.(1/29)حجرلابنالحبيرتلخيصفيوكذا.(213/)4المتقبنالسادةإتحاففيالزبيدي)1(اورده

.،فليفضاستقاءوإنقضاءعليهفليمىصائثموهوقىءذرعهمن":(ولقظه)32الصامفيداودابورواه

تعليفا.لهالبخاريذكرعندالقتحفيالحافظواوردهشيبةابيابن)2(رواه

صاعا.عشرخمسةكانالتنرمنبهوما،الزتبيل:)3(العرق

.()81الصامفيمسلمورواه.(021/)3البخاري)4(رواه



فعلهللصائميباحما/الصيام244

:قاللهمههريرةابيوحديث.)1("يكفران)":أعين!رالنبيفامره،رمضانفيافطررجلا

رقبة،"اعتق:اعتفقال،متعمدارمضانفييوئاافطرت:فقالع!ا!رالعبيالىرجلجاء"

.)2("مسكيناستيناطعماو،متتابعينشهرينصماو

وهي:أمورللصللميباح:فعلهللضائميباحما-ب

.الزوالبعدللصائمكرههفإنه،أحمدالإماممنكانماإلااللهئم،النهارطولالسواك-1

فيه.يغمسأو،جسدهعلىيصبهوسواء،الحرشدةمنبالماءالتبرد-2

الفجر.طلوعيتحققحتى،ليلاوالوظءوالشربالاكل-3

.الإفطارإلىسيلجئهسفرهأنيعلمكانوإن،مباحةلحاجةالسفر-4

ناالإيرةاستعمالذلكومن،شيءمنهجوفهالىيصللا،حلالدواءبأيالتداوي-5

للتغذية.تكنلم

لاأنبشرطعنهلهغنىلاالذيطعامهلهيمضغمنيجدلاصغيرلطفلالطعاممضغ-6

.شيءمنهالماضغجوفالىيصل

.الشارععنهذهكلفيالنهيورودلعدموذلك؛والتبخرالمطيب-7

هي:،أمورعنللصالميعفى:عنةيعفىط-ج

.غيرهريقلانفسهريقبهوالمراد،كثرولواكيقبلع-1

الىوصلقديكونأنبعد،جوفهإلىشيءمعهايرجغلمإنوالقلسالقيءغلبة-2

لسانه.طرف

.اختياروبدونغلبةالذبابابتلاع-3

منها.التحرزيمكنلاالتيالابخرةوسائز،الحطبودخان،والمصانعالطريقغبار-4

جنب.وهوكلهالنهارعليهيمضيولؤ،جنباالإصباح-5

ثلاثة:عنالقلمرفع)":لحديث؛صائموهواحتلممنعلىشيءفلا،الاحتلام-6

.)3("يحتلمحتىالصبيوعن،يستيقظحتىوالتائم،يفيقحتىالمجنون

كاحتياطالقرضفيالقضاءعليهأنهيرىمالكاأنإلا،نسياناأوخطأالشربأوالأكل-7

.(273/)2احمدالإمامورواه.(84.)83الصيامفيمسلمرواه)1(

.(1671)ماجهابنورواه.(9932.)0012الترمذيورواه.(8/92)،(86/)7البخاريرواه)2(

تخريجه.)3(صبق



ص5حكمهما/والعمرةالحج

صومه،فليتمشربأوفاأكلصائموهونسي"من:اتنظلقوله؛البتةعليهقضاءفلاالنفلوأما.منه

)2(."كفارةولاعليهقضاءفلاناسيارمضانفيافطرمن"ا!ر:)1(وقوله"وسقاهاللهاطعمهفإنما

منها:والحكمة،الكفارةبيانفي:العاشرةالمادة

:الكفارة-1

فيفجامعالشارعخالففمن،للشارعالمحالقةعلىالمترتبالذنببهيكفرماالكقارة

منواحدةبفعلالمحالقةهذهعنيكفرأنعليهوجبعامداشربأوأكلاو،رمضاننهار

مدامسك!لكل،مسكيناستينإطعامأو،متتابعينشهرينصيامأو،مؤمنةرقبةعتق:ثلاث

امراته،علىوقعائذيالرجلحديثفيمزلما؛الاستطاعةبحسبتمراوشعيراوْ،برمن

فيوشربوأكليومفيجامعفمن،المحالقةبتعددالكفارةوتعدد.ا!راللهرسولفاستفتى

كفارتين.عليهفإن،اخريوم

:الكفارةفيالحكمة-ب

نفستطهرانلهاكما.حرمتهاوانتهاك،بهاالتلاعبعنالشريعةصونهيالكفارةفيوالحكمة

النحوعلىالكفارةتؤدىأنينبغيكانهناومن.عذربلاارتكبهاالتيالمحالقةذنباثارمنالمسلم

علىمناثارهومحوالذنببإزالةمهمتهاأداءفيتنجححتى،وكيفيةكميةعليهشرعتالذي

وقول.114[:هود<]السئابلذهبنالحستت>إن:تعالىاللهقولالكقارةفيوالأصل.النفس

)3(."حسنيخلتيالناسوخالق،تمحهاالحسنةالسيئةواتبع،كنتحيعماالله"انقا!ر:الرسول

والعمرةالحجفيةعشرالثانيالفصل

:موادعشروفيه

فيهما:والحكمة،والعمرةالحجحكمفي:الأولىلمادة1

حكمهما:-ا

على>ودده:تعالىلقوله؛سبيلاإليهاستطاعومسلمةمسلمكلعلىاللهفريضةالحح

.(13/)2الدارميورواه.(425/)2احمدالإمامورواه.()171الصيامفيمسلم)1(رواه

وخنه.()8791الترمذي)3(رواه.صحيحوهوالدارقطنيورواه.(043/)1الحاكم)2(رواه



حكمتهما/والعمرةالحج246

بني":اتن!رالرسولوقول.[79:عمرانآل]<سبيلااليهاستطاعمناتببتحجالئاس

وإيتاء،الصلاةوإقام،اللهرسولمحمداوأناللهإلاإلهلاأنشهادة:خمسعلىالإسلام

.)1("رمضانوصوم،البيتوحجالزكاة

أنهغير.)2("تطؤعفهوزادففن،مرةالحج"ايرهـ:لقوله؛العمرفيمرةفرضوهو

لهصخحتعبداإن":!ضربهعنيرويهفيما!اظ!لقوله؛اعوامخمسةكلتكرارهيستحب

.")3(لمحرومإلييفدلاأعوامخمسةعليهيمضيالمعيشةفيعليهووشعت،جسمه

وقول.]691:البقرة]<دلةوالعرةالححواتموا>:تعالىلقوله؛واجبةسنةفهيالعمرةأما

الحجيستطيعلاكبيرشيخابيإن:سالهلمن.)4("واعتمرابيكعنخبئ":عدهاص!ف!اللهرسول

.)5(الظعنولاالعمرةولا

ينما:-ب

تعالىاللهلكرامةأهلالتصبحالذنوباثارمنالتفستطهير،والعمرةالحجفياحكمةمن

ذنوبهمنخرج،يفسقولميرفثفلمالبيتهذاححمن"):ايرهـصوقولهالآضةالدار:!

.)6("أدمهولدتهكيوم

وجويهما:شروطفي:الثانيةالمادة

الآتية:الشروطالمسلمعلىوالعمرةالحجلوجوبيشترط

ذإ؟العباداتأنواعمنبغيرهماولا،بعمرةولابحجالمسلمغيريظالبفلا:الإسلام-1

وقبولها.الاعمالصحةفىشرطالإيمان

المجانين.علىتكليفلااذ:العقل-2

عن:ثلاثةعنالقلمرفع":ايرظطلقوله؛يبلغحتىالصبيعلىتكليفلاإذ:البلوغ-3

.)7("يحتلمحتىالصبيوعن،يستقيظحتىالتائموعن،يفيقحتىالمجنون

.9026()الترمذيورواه.21(.02)الإيمانفيمسلمورواه.9(/1)البخاريرواه)1(

.927(/2)الدارقطنيورواه.192(/1)أحمدالإمامرواه)2(

.سندهفيونكلموالببهقي.صحيحهفيحبانوابن.766()الحديثجمللفيوالرازي.212(/1)المنثورالدرفيالسبوطيذكره)3(

.6092(.4092.6092)ماجهابنورواه461(/1)الحاكمورواه.317(.3/111)النسائيورواه.وصححه039()الترمذيرواه)4(

آخر.الىمكانمنوالانتقالالرحلة:الطعن)5(

.9268()ماجهابنورواه.114(/5)النساليورواه.415(/2)احمدالإمامرواه)6(

تخريجه.مبق)7(



ص7والعمرةالحجفيالترغيب/والعمرةالحج

فالققير.<سبيلأايىاشتطاع>من:تعالىلقوله؛والراحلةالرادوهي،الاستطاعة4-

يتركهمحين،عياللهكانإنعيالهوعلى،حجهأثناءنفسهعلىينفقهلديهماللاالذي

مايجدلمولكن،عيالهونفقةلنفقتهمالاوجدمنوكذا.عمرةولاححعليهيجبلاوراءه

علىفيهيخافبحيثمامونغيرالطريقولكنوجداو،المشيعلىيقوىلاوهو،يركبه

استطاعته.لعدمالعمرةولاالحجعليهيجبلافإنهمالهأونفسه

تركهما:مقوالترهيب،والعمرةالحبئفياليزغيبفي:الثالثةالهادة

ذلكإلىودعا،فعلهماعلىوحث،العطيمتينالعبادتينهاتينفيالشارعرغبلقد

إيمان:الاعمالافضل":ا!و!رقولهذلكمن،مختلفةالبيانمنواضرب،متنوعةباساليب

فلمالبيتهذاحجمن":وقوله.)1("مبرورحجثم،سبيلهفيجهادثم،ورسولهبالله

لهليسالمبرورالحج":ارو!روقوله،)2("أمهولدتهكيومذنوبهمنخرج،يفسقولميرفث

وقوله:.")4(المبرورالحجوالمراةوالضعيفالكبيرجهاد":وقوله.")3(الجنةالاجزاء

.)6("الجنةإلاجزاءلهليس)5(المبروروالحج،بينهمالماكقارةالعمرةإلى"العمرة

لممن":فقال،عليهمزيدلابمافعلهماعنالتقاعسمنوحذرتركهمامنرهبكما

وأيهودياشاءإنفليمتيحبئولمجائرسلطانمنمنعأوحابسمرضأوظاهرةحاجةتحبسه

فلا،يحجولمالحراماللهبيتإلىتبلغهوراحلةزاداملكمن":!هعليوقال)7("نصرانيا

مناتبيتحبئالناسطولله>:تعالىلقولهوذلك.)8("نصرانئاأويهوديايموتأنعليه

أبعثانهممتلقد":لههعمروقال<العلمين-حمنغنئاللهفإنكفرومنسبيلأايىاشتطاع

ماالجزيةعليهمفيضربوايحجولمجدةلهكانتمنكلفينظروا،الأحصارهذهإلىرجالا

)9(."بمسلمينهمما،بمسلمينهم

.()16المعبودمنحةفيوالساعاتي.()25الأخلاقمكارمفيالحرائطيورواه.(/156)3الأولياءحليةفينعيمابو)1(رواه

السابقة.الصفحةفيتخريجهصبق)2(

.(5/113.115)النساليورواه.(339)الترمذيورواه.()437الحجفيمسلمورواه.(2/)3البخاريرواه)3(

صحيح.وهو(114/)5النساليرواه)4(

.والخيراتبالصالحاتالمحفوفالائامجنيمنالخاليهو:المبرورالحبم)5(

.(2/)3البخاريرواه)6(

قالكمابهاحسنمتابعابلهفإن،ضعيفاكانوإن()4/334الكبرىالسننفيوالبيهقي،يعلىوابو،احمدالإمامرواه)7(

الشوكاني.

اصح.والموقوفمرفوععندهوهوبالضابةووصفه()812الترمذيرواه)8(

سننه.فيالبيهقيرواه)9(



والعمرةالحجأركاق/والعمرةالحجفز8

:والعمرةالحجاركانمقالأؤلالزكنفي:الرابعةالمادة

:والعمرةالحجأركان

منهاسقطفلو،بعرفةوالوقوف،والسعئي،والطواف،الإحرام:وهياركاناربعةللحج

بهاإلَّاتتمفلاوالسعئي،والطواف،الإحرامهي:اركانثلالةوللعمرة.الحجلبطلركن

كالتالي:الاركانهذهوتفصيل

الحج:النسكيناحدفيالدخولنيةوهو..الإحرام..والعمرةالحجاركانمنالأولالزكن

وهي:ومحظوراتوسننواجياتوله،والتلبيةللتجردالمقارنةوالعمرة

:تجباالوا-ا

ايامعشرةصياماو،دمتاركهعلىلوجباحدهاتركلؤائتيالاعمالالواجباتمنالمراد

وهي:،ثلائةالإحراموواجبات،الدمعنعجزإن

يجوزلابحيثعندهللاحرامالشارعحددهالديالمكانوهو:الميقاتمنالاحرام-1

عد5اص!يواللهرسولوقت":عحاسيرجم!ابنقال.العمرةاوْالحبئيريدكانلمنإحرامبدونتعديه

اليمنولأهل،"المنازلقرن)"نجدولأهل،"الجحفة"الشامولاهل،الحليفةذاالمدينةلاهل

فمن،العمرةاوالحجيريدكانلمناهلهنغيرمنعليهناتىولمنلهنفهن:قال،"يلملم"

.)2(((منها)1(يهلونمكةاهلحتىوكذلك،اهلهمنفمهلهدونهنكان

ولابعمامةيعتمولا،برنساولاقميضاولاثوئاالمحرميلبسفلا:انحيطمنالتجزد-2

ولاالثوبالمحرميلبسلا":!اطلآقوله؛حذاءولاخفايلبسلاكما،أبدابشيءراسهيغطي

وليقطعهماخفينفليلبسقنعلينيجدلممنإلا،الخفافولاالبرانسولاالسراويلولاالعمائم

المرأةتنتقبولا،ورساوزعفرانمسهشيثاالثيابمنيلبسلاكما.)3("الكعبيناسفلمن

ذلك.عنالنهيمنالبخاريروىلما؟الققازينتلبسولا

الحمدإن،لبيكلكشريكلالئيك،لبيكاللهم)4(لبيك)ا:قولوهي:التلبية-3

."لكشريكلا،والملكلكوالنعمة

الصوتورفعتكرارهاويستحتيتجاوزهلمبالميقاتوهوالإحرامفيالشروععندالمحرميقولها

.رفاقملاقاةاو،منهافراغأوصلاةإقامةاوركوباونزواتمنمناسبةكراعندوتجديدهابها

صحيحه.فيالبخاريرواه)2(.النسكناويابالتلبيةالصوترفع:الإملال)1(

إجابة.بعدلكإجابة:لحيلثمحنى)4(.187(./7184)،201(.1/45)البخاريرواه)3(



924والعمرةالحجاركان/والعمرةالحج

ب-السنن:

أجربتركهايفوتهولكن،دمفيهاعليهيجبلاالمخرمتركهالوائتيالاعمالهي،السنن

وهي:كبير

وهيوضعت،ل!بكيرلأبيامرأةإنإذ؛حائضأرنلنفساءولؤ،للاحرامالاغتسال-1

)1(.اعلف!بالاغتسالالرسولفامرها،الحجتنوي

ذلك.اروو!رلقعله؛نطيفينأبيضينوإزايىرداءفيالإحرام-2

فريضة.اونافلةصلاةعقبالإحراموقوع-3

ذلك.ا!ير!رلقعله؛العانةوحلق،الإبطونتف!،الشاربوقص،الأظافرتقليم-4

ا!رو!:لقوله،صلاةاونزولاوركوبمنحالتجددتكلماوتجديدهاالتلبيةتكرار-5

)2(."لهمغفوراأمسىالشمستغربحتىلبىمن"

منفرغإذاا!وشاللهرسولكانإذ؛التلبيةعقبا!و!النبيعلىوالصلاقةالدعاء6-

.)3(النارمنبهواستعاذالجنةربهسألالتلبية

:المحظورات-ج

صيامأودمفديةفيهاعليهلوجبالمؤمنفعلهالووائتي،الممنوعةالاعمالهي،المحنلورات

هي:الأعمالوتلك،إطعاماو

.كانغطاءبأندالرأستغظية-أ

.غيرهأورأسهشعركانوسواء،قلوإنقصهأوالشعرحلق-2

الرجلين.أواليدينكانتوسواء،الأظافرقلم-3

الطيب.مس4-

مطلفا.المخيطلبس-5

.59[:المائدة[<حرموأنتمالضيدلقنلوالاءامنواالذينيايها<:تعالىقولهالبر؛صياقتل6-

جدالولافسوتولارفث>فلا:تعالىلقوله؛ونحوهاقبلةمن،الجماعمقدمات7-

إليه.يدعوماوكلالجماعمقدمات:الرفثمنوالراد.[791:البقرة<]الحجفى

يخرجه.ولممنسكهفيتيميةابن)2(ذكره.الحج(كتاب)16مسلم)1(رواه

.()123مسندهفيالشافعيورواه.(2و8/)2الدارقطني)3(رواه



الطواف:الثانيالركن/والعمرةالحج025

.)1(."يخطبولاينكحولاالمحرمينكحلا)":م!يهلنذلقوله؛خطبتهأوالنكاحعقد-8

شاملوالرفث<الحبئفىجدالولافسوففولارفثقلا<:تعالىلقوله؛الجماع-9

ومقدماته.للجماع

:المحظوراتهذهحكم

صيام:وهيفديةعليهوجبتمنهاواحدافعلمنالأولىالخمر:المحطوراتهذهحكم

نن<:تعالىلقوله؛شاةذبحاو،برمنمامسكينلكلمساكينستةإطعاماو،ايامثلاثة

واما.[691:]البفره<ف!ملثأو!دفةاوصيارقنففديهيررأشه-منىأبه-أوئيلصامنكمكان

النعر<منقتلما)3(سرفجزاء<:تعالىلقوله)2(النعممنبمثلهجزاؤهفقيهالصيدقتل

فإنهالجماعواما،شاةذبجوهو،دمافاعلهاعلىفإنالجماعمقدماتواما-.[59:]الماندة

فإن-بعيراي-بدنةصاحبهوعلىيتمحتىفيهالاستمراريجبانهغير،بالمرةالحجيفسد

عمرارالموط!فيمالكروىلما؛آخرعاممنالقضاءذلكمعوعليه،اتامعشرةصاميجدلم

بالحج؟محرموهواهلهاصابرجلعنسئلواهريرةواباطالبابيبنوعلئالخطابابن

.والهديفابلحجعليهماثم،حجهمايقضياحتىلوجههمايمضيانينقذان:فقالوا

القسوقلقظتحتيدخلماوكلوالنميمةكالغيبةالذنوبوسائروخطيتهالعكاحعقدواما

.والاستغقارالتوبةسوىلهكفارةوضعالشارععنيردلمإذ؛والاس!غقارالتوبةفقيه

:الطوافوهوالثايئالوكن:الخامسةالمادة

حقيقتهتتوفف!وآدابوسننشروطوله،اشواطسبعةالبيتحولالدورانهو:الطواف

وممما:،عليها

وهي:،شروطه-ا

وممماطوافنيةمنللطائفلابدفكان،بالنياتالاعمالإذ؛فيهالتبروعععدالنثة-1

.!لهوطاعة،تعالىللهتعتداالطوافعلىالقلبعزم

."الصلاةمثلالبيتحولالطواف":بخر؟والحدبالخبثمنالطهارة-2

الاالصلاةمثلالبيتحولالطواف":ع!اجمرلقوله؛كالصلاةالطوافإذ؛العورةسر-3

11،"1.والغنموالبقرالإبل:الغ)2(.5()النكاحفيمسلمرواه)1(

والغزاللأ،ببقرةفيهاحبهموالايلوالضبعالوحقوبقرالوحثنوحمار،بيدنةفيهاحكمالنعامة:الصحابةبقضاءمثليهعرفتمما)3(

يوئا.مذكلعنصامجمستطغلملاق،بقيمتهوتصذقبدراهمقزممثلللحبوانيرجدلملان،بشاةوالحمام،بعناقيوالارنب،بشاة
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طافاونيةبغيرطاففمنوعليه.)1("يخيرالايتكلمفلاتكلمفمن،فيهتتكلمونابمم

إعادته.وعليهفاسدفطوافه،العورةوهوكامكشوفطافأوْنجاسةعليهأوْمحدثوهو

البيت.منبعدولوالمسجدداخلبالبيتالطوافيكونأن-4

الطائف.يسارعلىالبيتيكونان-5

ا!الرسوللقعلبهويختمهالأسودبالحجرلمدأوأن،أشواطسبعةالطوافيكونان-6

الصحيح.فيوردكماذلك

لغيرالموالاةوتركبينهافصلولو،ضرورةلغيربينهايفصلفلا،الأشواطبينيواليان-7

اعادته.ووجبتطوافهبطلضرورة

وهي،،سننه-ب

مشيهفيالطائفيسارعان:وحقيقته)2(النساءدوناقادرينللرجالسنةوهو،الرمل-1

فقط.منهالاولىالثلاثةالاشواطوفي،القدومطواففيإلايسنولا،خطاهتقاربمع

اقدومطواففيالايسنولا،يمنالأالكتفاي)3(الضبعكشفوهو،الاضطباع-2

عامة.السبعةالاشواطفيويكون،النساءدونوللرجال،خاصة

الإشارةأوباليدبلمسهاكتفىوإلا،أمكنإنالطوافبدءعندالأسودالحجرتقبيل-3

ذلك.والسلامالصلاةعليهلقعله؛ذلكتعذرعند

واتباعابعهدكووفاءبكتابكوتصديقابكإيمانااللهم،أكبرواللهاللهبسم:قول-4

.الأؤلالشوطبدءعند.اكل!محمدنبيكلسنة

غيرعليهاللهيفتخبماطائفيدغوكلبلمعينولامحددغيزوهوالطوافاثناءالدعاء-5

.النارعذابوقناحسنةالاخرةوفيحسنةالدنيافيتنا1ر!بنا:بقولشوطكلختميسنانه

لقعلهطوافهأثناءبهماموكلماالأسودالحجروتقبيل،باليدالهمانيالركناستلام-6

الصحيح.فيوردكماذلكاط!

والحجرالبيتباببينماالمكانهووالملتزم.الطوافمنالقراغععدبالملتزمالدعاة-7

ي!ذلك.عباسابنلقعل؛الأسود

.()069الترمذيرواه)1(

أربغا.ومثى،ثلاثاالاسودالحجرالىالأسودالحجرمنرمل!النبيانعحرابنعنمسلثم21(روى

.اليسرىعواتفهمعلىوقذفوهاآباطهمتحتاردكهمفجعلوا،فاضطيعواالجعرانةمناعتمزواوأصحابه!النبيئاناحمد)رإروى
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بالكافرونفيهمايقراإبراهيممقامخلفالطوافمن،لفراغبعدركعتينصلاة-ة

.[125:ابقرة]<مصلىإتزهضمقاممنواعذوا<:تعالىلقوله؛الفاتحةبعدوالإخلاص

الركعتين.صلاةمنالفراغبعدمنهوالتضلعزمزمماءمنالشرب-9

المسعى.الىالخروجقيلالاسودالحجرلاستلامالرجوغ-01

.الوداعحخةفيالمبين!ا!الزسولعملتقدمماجميعادلة:[تنبيه]

وهي:،آدابه-ج

خوفوفي!اللهبعظمةوشعور،قلبواستحضارخشوعفيالطوافيكونأن-1

لديه.فيماورغبة،هعالىمنه

فمن)):ظلاشدلقوله؛فقطبخيرتكلمتكلموإنضرورةلغيرالطائفيتكلملاان-2

.)1("بخيرإلايتكلمفلاتكفم

تعالى.اللهييتفيسيماولامحرمةالمسلماذيةاذ؛فعلاوبقولأحذايؤذيلاأن-3

اعلح!.النبيعلىوالصلاةوالذعاءالذكرمنيكثرأن-4

السعي:،الئالثالركنفي:السادسةالمادة

،والعمرةالحجركنوهو،التعبدبنبةوجيعةذهاباوالمروةالصفابينالمشئيهو:السعيئ

فإناسحوا":ظلانذوقوله.[158:البقرة]"<اللهشعابرمنوالمروةال!حفاان>:تعالىلقوله

وهي:،وادابوسننشروطوله.)2("السعيعليكمكتبالله

وهي:،السعيشروط-ا

للهطاعةبالسعيالتعبتدنيةمنلابدفكان"بالتياتالأعمالإنما)":كل!رردرلقوله،النية-1

.لأمرهوامتثالا

السعي.علىالطوافيقدمبان،الطوافوبينبينهالترلمجا-2

.لضرورةكاناذاسيماولايضرلااليسيرالقصلانغير،أشواطهبينالموالاة-3

حقيقتهإذ،يجزئلمالشوطبغصاوشوطنقصفلو،اشواطسبعةالعددإكمال-4

اشواطه.تمامعلىمتوقفة

تخريجه.)1(عبق

طرته.لكثرةحسنموالفتحفيوقال.(ر)72الشافعيورواه.(422/)6احمدالامامرواه)2(
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يكونأنالأولىأنغير،سنةأوواجباالطوافكانسواء،صحيحطوافبعدوقوعه-5

الإفاضة.كطوافكنأو،القدومكطوافواجبطوافيبعد

وهي:،الشعيسنن-ب

القديمالواديحاقتيعلىالموضوعينالاخضرينالميلينبينالمشيسرعةوهي،الحبت-1

الضعفةدونالقادرينللرجالسنةوهو،السلامعليهماإسماعيلأم"هاجر"فيهخبتالذي

.)1(والنساء

فوقهما.للدعاءوالمروةالصفاعلىالوقوف-2

السبعة.الاشواطمنشوطكلفيوالمروةا!فامنكلعلىالدعاء-3

:قولوكذاشوطكلفيوالمروةالصفامنكلعلىالزقيعندثلاثاأكبرالله:قول-4

اللهإلاإلهلا.قديرشيءكلعلىوهوالحمدولهالملكله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلا

.وحدهالاحزابوهزم،عبدهونصر،وعدهصدق،وحده

شرعي.عذربدونبيعهمايفصللابحيث،الطوافولمنبيتهالموالاة-5

وهي:،السعيآدابئ-ج

حبئفمناللهشعاهرمنوالمروهالضفاإن>:تعالىاللهقولتالياالضفابابمناليهالخروج-1

.[158:البفرة[<عليرشاكرأدئهفإن!ر2تطوعومنبهمأطوفأنعليهجناحفلااعتمراوافيت

.متطهراالساعييكونأن-2

مشقة.بدونذللثعلىقدرإنماشيايسعىأن-3

غيرهما.دونبهمايشتغلوان،والدعاء)2(الذكرمنيكثرأن-4

الماثم.عنلسانهيكفوان،المحارمعنبصرهيغضان-5

فعل.اوْقول،اذئبايالمارةمنغيرهماوالشاعينمناحدايؤذيلاان-6

نفسه،وتزكية،قلبههدايةفيتعالىاللهإلىوحاجتهوفقرهذلهنفسهفياستحضاره-7

حاله.لاصلاح

خبباي:سئعليكنليس؟اسوةفينالكنأما:فقالث-يسرعن-يسعيننساءراترصفغه!عائةانالشافعيروى)1(

مي.وصرعة

."تحالىاللهذكرلاقامةوالمروةالضفالنوالسعئيالجماررمئجعلانماا:قالا!انهوصخحهالترمذفيروىلما)2(
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بعرفة:الوقوفوهو،الزابعالزكنفي:الشابعةالماذة

وحقيقته:.)1("عرفةالحج":عالهاع!دولقوله،الحجاركانمنالرابعالركنهو،بعرفةالوقوف

الحجةذيتاسعيومظهربعدمنالوقوفبنيةفااكثرلحظهن،عرفاتالمسمىبالمكانالحضور

وهي:بهايتموآدابوسننواجباتوله.منهالعاشراليومفجرإلى

وهي:،الواجنات-ا

الشفس.غروبإلىالزوالبعدالحجةذيتاسعيومبعرنهالحضور-1

الحبة.ذيعاشرليلةعرفاتمنالإفاضةبعدبمزدلفةالمبيت-2

النحر.يومالعقبةجمرةرمي-3

النحر.يومالعقبةجمرةرميبعدالتقصيرأوالحلق-4

وأ،عشروالثالث،عشروالثاني،عشرالحادي:ليامحبوهي،ليالثلاثبمنىالمبيت-5

عشر.والثانيعشرالحاديليلة:وهماتعخللمنليلتين

الاثنين.أوالثلاثةالتشريقأياممنيومكرازوالبعدالثلاثالجمراترمي-6

.)2("مناسككمعنيلتاخذوا":قالوقد،ا!و!رعملهالواجباتهذهادلة:[تنبيه]

علىقفوا":والسلامالصلاةعليهوقال.)3("أ!جرأيتمونيدتا!جوا":ا!و!ال

.)4(لأإبراهيمأييكمإرثمنإربعلىفإبمممشاعركم

وهي:،السذن-ب

وعدمالتاسعليلةبهاوالمبيت-الحجةثامنوهو-الترويةيوم"منئ"الىالخروج-1

بها.صلواتخمسلصلاة،الشمسظلوعبعدإلامتهاالخروج

.الإماممعوجمغا،قصزاوالعصرالظهروصلاته،"بنمرة"الروالبعدوجوده-2

بالموقف!والاستمرارالإماممعوالعصرالظهرصلاةأدائهبعد"عرفات"لموقف!اتيانه-3

الشمس.غروبحتىداعياذاكزا

تأخير.جمعبهاوالعشاءالمغربفيصلي"المزدلقه"بجمعينزلأنإلىالمغربصلاةتأخير-4

.(96)المناسكفيداودأيوورواه.صحيحوهو(988)الترمذيرواه)1(

.(3/318.337)أحمدالإمامورواه.(7591)داودابورواه)2(

وصححه.(9191)النرمذيرواه)4(.عليهاقفلم)3(
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البين.الإسفارحتى"قزحجبل"،الحرامالمشعرعندداع!!اصاالقبلةمستقبلالموقوف-3

."الإفاضة"الزيارةوطوافوالحلقوالنحر"العقب!"جمرةرميبينالترتيب-6

.الغروبقيلالنحريومفيالزيارةطوافيأداء-7

وهي:،الاداب-ج

ذلك.اعو!لقعله"ضب"بطريق"نمرة"إلىالتاسعصباح(منى)منالتوتجه-1

.والتفساءللحائضحتىمشروعوهو"بعرفة"للوقوفالزوالبعدالاغتسال-2

الرحمةجيلأسفلفيالمفروشةالعطيمةالصخرةعتدا!و!اللهرسولبموقفالوقوف-3

."عرفة"يتوسطالذي

الشمس.تغربحتىبالموقفالقبلةمستقبلوهومنهماوالإكتازوالدعاءالذممز-4

اتىالذي"ضب"طريقعلىلا،المازمينطريقعلى"عرفة"منالإفاضةكون-5

اخر.طريقمنويرجعطريقمنيأنيانهديهمنكاناير!رالرسوللان؛منه

بالسكينة،عليكمالناسأ2يهايا":اشلقوله؛فيهالإسراعوعدمالسيرفيالسكينة-6

.الإسراعهووالإيضاع.)1("بالإيضاعليسالبرفإن

إلى"منى"و"مزدلقة"و"عرفات"و"منى"إلىطريقهفي)2(التلبيةمنالإكثار-7

العقبة.جمرةرميفييشرعان

العقبة.جمرةلرمي"مزدلقة"منحصيابسيعالتقاط-8

الشمم.طلوعوقبل،الإسفاربعد"مزدلقة"منالدفع-9

لمإنحجررميةقدرالستارةدفعأوالدابةوتحريك،محشرببطنالسيرفيالإسراع-01

.ضررايخش

.والزوالالشمسيىطلوعبينالعقبةجمرةرميئ-11

يرميها.حصاةكلمع"أكبرالله":قول-12

اللهم،وإليكمنكهذااللهم:وقول،ذبحهاونحرهحالشهودهأوالهديذبحمباشرة-13

قولهما.الواجب"اكبرواللهاللهبسم)":يقولانبعد،خليلكابراهيممنتقبلتكما،منيتقبل

هديه.اواضحيتهكبدمنجملا!و!كانإذ؛الهديمنالأكل-14

.926(.1/244)احمدالإمامرواه)1(

فعله.اوء!سالرصولقولمنماخذهاولهاالامسالةمنفماالصحيحةالئةفيثابتةالادابهذهكل)2(
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التشريق.أبامالثلاثالجمراترميإلىالمشئي-15

وسعيا،مبروزاحجااجعلهاللهم:وقول،حصاةكلمع"أكبرالله":قول-16

.مغقوزاوذنبا،مشكوزا

لالأنه:الثالثةدونوالثانيةالاولىالجمرةرميبعدالقبلةمستقبلللدعاءالوقوف-17

.وينصرفيرميهاءلهامزف!كانإذ،عندهايستحبدعاء

يمينه.عن"منى"و،يسارهعنالبيتجاعلالهامستقبلاالواديبطنمنالعفبةجمرةرمي-18

اللهصدق،حامدونلربناعابدون،تائبون)1(ايحون:مكةمنالمنصرفقول-91

منها.انصرافهعندذلكيقولع!ا!ركاناذ؛وحدهالاحزابوهزم،عبدهونصر،وعده

:الإحصاوفي:الثامنةالمادة

الموانعمنونحوهمرضاوبعدو"بعرفة"الوقوفاو،مكةدخولمنمنعاي،احصرمن

أمكنهإنالحرمإلىبهالمعثأو،إحصارهمحلفيبقرةأوبدنةأوشاةذبحعليهوجبالقاهرة

.[ر،61:البقرة]<3اقدمناشتيسرفمالضزنمفإن>:تعالىلقولهإحرامهمنويتحلل"2(ذلك

:الوداعطواففي:التاسعةالماذة

عليهوجبعذرلغيرتركهمنواجبةسنةوهوالثلاثةالحجأطوفةأحدهوالوداعطواف

بعدأهلهإلىالرجوعيريدعندماالمعممرأوالحاجبهوياني.عليهدمفلالعذرتركهومن،دم

فيهاالخروجيريدساعةانرفيبهفيأني،المكرمةبمكةإقامتهوانتهاءعمرتهأوْحبهمنفراغه

زمناأقامهووإن،مباشرةمكةمنيخرجبلبشيءيشتغللاطافإذابحيساالمكرمةمكةمن

ينقرنلا":اتن!رقوله؛الطوافأعادذلكالىتدعوضرورةبلاونحوهماشراءأولبيع

)3(."بالبيتعهدهاخريكونحتىاحدكم

:والعموةالحيئهنقي:العاشرةالمادة

هي:،والعمرةالحجكيفئة

وينتف،عانتهويحلق،شاربهويقص،أظفارهالنسكينبأحدالإحرامأرادمنيقلمأن

قد-فى.شيءكلعلىوهو،الحمدولهالملكله،لهشريكلاوحدهاللهالاالهلا:يقولاق)1(بعد

.الدميستطعولمالحخعفيواجباتركمنعلىقيائاأبامعرةصامالذبحعنعجزمنانالعلماهلبعض(يرى)يه

.()67الحجفيمسلم)3(رواه
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صلىالميفاتإلىوصلوإذا.نعلينويلبسنطيقينابيضينورداءإزاراويلبسيغتسلثمإبطيه

وإن،الإفرادارادإنهذا،"حجالئيكاللهملبيك):قائلانسكهنوىثمنافلةاوفريضة

ربهعلىيشترطانوله."وعمرةحجا":قال،القرانارادوإن،"عمرة)":قالالتمتعاراد

وبينبينهحالمانعلهحصلإنفإئه.)1("تحبسنيحيثالارضمنمحليإن):فيقول

رافعاالبنلبيةيواصلثم،عليهشيءولاإحرامهمنتحللونحوهكمرضالعمرةاوالحجمواصلة

بقدرصوتهاترفعانبأسولا،بهاتجهرلافإنهاامرأةتكونانالا،إجهادغيرفيصوتهبها

معها.رفيقتهاتسمعما

انلهيستححبكما،التلبيةمنفرغكلماا!النبيعلىويصلييدعوانلهويستحب

ناوينبغي.رفاقملاقاةاو،صلاةاونزولاوكوبمنحالتجددتكلماالبنلبيةيجدد

طريقهفىيكثرانينبغيكما.عليهاللهحرمعفاوبصرهتعالىاللهذكرغيرعنلسانهيك!

باشاهاشاوليبتسم،المحتاجينإلىفليحسن،مبروراحبهيكونانرجاءوالإحسانالبومن

نالهاستحبمكةوصلوإذا،والطعامالسلاملهمباذلاالكلاملهمملينا،الرفاقوجوهفي

بابمندخلهالحرامالمسجدإلىوصلوإذا،اعلاهامندخلهاوصلهاوإذا،لدخولهايغتسل

واذا،فضلكابوابليافتحاللهماللهوالىوباللهاللهبسم:وقال،السلامباب:شيبةبني

دزاللهم.بالسلامربنافحيناالسلامومنك،السلامانتاللهم:وقاليديهرفعالبيتراى

اعتمرهاوحبهممنوكرمهسرفهمنوزدوبزا،ومهابةوتكريماوتعطيماتشريفاالبيتهذا

ينبغيوكما،اهلههوكما،كثيراالعالمينربللهالحمد.وبزاومهابةوتكريماوتعظيماتشريفا

كلعلىللهوالحمد،اهلالذلكورا!يىبيتهبلغنيالذيللهوالحمد،جلالهوعزوجههلكرم

واض!منيتقملاللهم.لذلكجئتكوقدالحرامبيتكحجإلىدعوتإنكاللهم.حال

اشا.إلاالهلا.كلهشأنيليواصلح،عني

إنإليهيشيراو،يستلمهأوفيقئلهالأسودالحجرفيانيمضطبعامتطهراالمطافإلىيتقدمثم

الله،بسم:قائلاطوافهناويامعتدلاويقفالحجريستقيلثم،استلامهولاتقبيلهيمكنلم

الج!"محمدنبيكلسنةواتباعا،بعهدكووفاء،بكتابكوتصديقابكإيمانااللهم.اكبروالله

القدومطواففيكانإنمهرولا(ايراملا)يسارهعنالبيتجاعلاالطواففىياخذثم

،بيدهفيستلمهاليمانيالركنيحاذيانإلى،ا!رالتبيعلىيصلياويذكراويدعووهو

حيثمحليأنواشترطيحبي:الزل!يربنتلضباعةقال؟!سالنبيانعباسابنعنمسلبملحديث3111()ماجهابنرواه)1(

.المذكورالاشتراطالىفارضدها!قيالتبيفسا!لت،مريضةكانتلانهاوذلك؛تحبسني
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.النارعذابوقنا،حسنئصالاخرةوفي،حسنةالذصنيافيتنا1رنصلما:بدعاءالشوطويختم

فيويمشيالرمليتركالرابعالشوطفييشرعولما،هكذاوالثالثالثانيالشوطيطوفثم

مقاميانيثم،خاشعاباكياودعاالملتزمأتىفرغفإذا،الباقيةالأشواطالأربعةيتمحتىسكينة

القراغبعدثم،والصمدوالقاتحةوالكافرونبالقاتحةفيهمايقرأردصعتينخلفهفيصليإبراهيم

:قالوإنشاءبمماالشربعندويدعو،يروىحتىالبيتمستقبلمنه"فيشرب"زصرمياني

الأسودالحجريانيثم،فحسنداءكلمنوشفاءواسعاورزقانافعاعلضااسالكإنياللهم

وابصرؤهالضصا>ان:تعالىاللهقولتالئاالصفابابمنالمسعىإلىيخرجثميستلمهأوفيقئله

الىوصلإذاحتى.158[:البقرة<]عليم>شاكرقوله<الى..!فيفمناللهشعاهرمن

له،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلا،ثلاهاأكبرالله:وقالالبيتاستقبلثم،رقيهالصفا

عبدهونصروعدهصدق،وحدهاللهإلَّاإلهلا،قديرشيءكلعلىوهو،الحمدولهالملك

"المروة)"قاصداينزلثم.والاخرةالرصنياخيريمنشاءبمايدعوثم،وحدهالأحزابوهزم

الأخضربالعمودالانإليهالمشارالواديبطنالىيصلانالىداعياذاكراالمسعىفيفيمشي

ذاكراسكينةفيالمشيإلىيعودثم،الثانيالأخضرالعمودإلىيصلأنإلىمسرعافيخصب

صنعكماويدعوويهلاصيكئرثم"فيرقاه"المروةإلىيصلأنإلىاتن!ص،النبيعلىمصلئاداعئا

حتىيمشييخرجولما،ويهرولفيخسبالواديبطنإلىماشيافيسعىينزل"ثم"الضفاعلى

صنعكمافيصنع"المروة"قاصداينزلهمويدعوويهلليكنرثم"فيرقاه"الصفاإلىيصل

ناثم،"المروة"علىواربع""الصفاعلىأربع:وققاتبثمانأشواطسبعةيتمحتىأؤلا

إلىبالعمرةمتمتعاكانإنوكذا،عمرتهتمتوقدإحرامهمنوحرلشعرهقصرمعتمراكان

وقدقارناأومفرذاكانوإن،شعرهمنوتقصيرهالسعيمنفراغهبمجردعمرتهتمتفقدالحج

يومالعقبةجمرة"ويرمي)"بعرفابيقفحتىإحرامهعلىيبقىانعليهوجبالهديساق

ويتحلل.عمرةالى)1(حبهيفسخانفلهوإلا،يتحللوعندئد،النحر

إن،بعمرتهفيهاحرمائذيالعحوعلىالحجبنيةاحرمالحبةذيثامنالترويةيومكانوإذا

منى""إلىمليياوخرج.الأؤلإحرامهماعلىفإنهماالقارنأوالمفردوأما،متمتغاكان

يوممنالشمسطلعتإذاحتى،أوقاصبخمسبهافيصليوليلتهيومهبهاليقيمضحى

ثم،الزوالإلىبهافيقيم")"ضثبطريق""نمرةقاصدا"ملبيا"منىمن"خرج)!رفة

.الهدييسقلممنكلا!يخضاللهرصوليباذن/منهمتحللاذ؛الوداعحبةا!سعاماللهرمولياصحابفعل)1(كما
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تقديموجمعقصرالعصر1والظهرالإماممعفيصليا!كرالرسولمصلىالمسجدويانييغتسل

لقوله؛منهاجزءأيفييقفأنوله،بهاللوقوف"عرفات"إلىذهبالصبقضيتفإذا

اسفلىفيالصخراتعنلىوقفوإن.)1("موقفكلها"عر!اتو"!اهاوققتلا:اكلبي

يذكرقاعدااوراجلااوراكبايقفانولهفحسن1!تاللهرسولموقفوهو،الرحمةجيل

ملبياسكينةفيأفاض،يسيرالليلمنجزءودخلالشمسغربتإذاحتىويدعوهتعالىالله

رحلةيضغثمالمغربيصليرحلهيضعأنوقيلبهافينزلالمأزمينبطريق"مزدلقة"إلى

عندهليقفالحرامالمشعروقصدالصبحصلىالقجرطلعإذاحتىبهاويبيتالعشاءبهاويصلي

هناءهاوقفتدا:ابيلقوله؛"مزدلقة"منمكانأيفييقفأنولهداعيامكيرامهللا

حصيابسبعالتقطالشمسطلوعوقبلالضبحأسفراذاحتى.)2("موقفكلهاوجمع

فيوأسرعدابتهحركمحسراوصلوإذا،ملبيا"منىداإلىويندفع"العقبة"جمرقبهاليرمي

بميعفيرميها"العقبة"جمرةإلىرأسايذهب"منى"إلىيصلوثا،حجررميةنحوسيره

وسعيامبروراحجااجعلهاللهمزادوان،أكبرالله:قائلاالرئيحالاليمنىيدهيرفعحصياب

نإعنهيذبحمنأنابأوْفذبحهاليهعمدهديمعهكانإنثم،فحسنمغقوراوذنبامشكورا

كلها"منىو"،هناهانحرت":ا!رلقوله؛شاءمكالبايفييذبحانوله،عاجزاكان ء94?)3(
يبقفلمالاصغرالتحللتحللفقدهناوإلى،افضلوالحلق،يقصراويحلقثم.منحر"

إلاشيءكللهحلفقدوحلقالعقبةجمرةاحدكمرمىاذادا:ا!لقوله؛النساءإلاعليهمحرما

طوافليطوفأمكنإن"مكة"الىيسيرثم.ثيابهويلبسرأسهيغطيأنفله()النساء"

طوافنحوعلىفيطوفمتطهراالمسجدفيدخلالأربعةالحجاركاناحدهوالذيالإفاضة

الاشواطفييسرعلااي،يرملولا-كتفهعنيكشنفلا-يضطبعلاانهغيرالقدوم

وقد،قارناأومفرذاكانإنثم،المقامخلفركعتينصلىأشواطسبعةأشمفإذا،الأولىالتلا"هة

لمنفسعىالمسعىإلىخرجمتمتعاكانوإنيكفيهالأؤلسعيهفإنالقدومطوافمعسعى

كاملتحللفقدسعيهمنفرغفإذا،تقدمالذيالتحوعلىأشواطسبعة"المروننو""الصفا"

بسببعليهمحطوراكانماكليفعلحلالاأصبحاذ؛شيءعليهمحرئايبقولم،التحلل

اياممنيوماولمنالشمسزاغتوإذا،بهافيبيتمنى"داالىيومهمنيعودثم،الإحرام

الحج.كناب0!أفي)مسلمرواه)2(.914()الحجفيمسلمرواه)1(

.57()المناسكفىداودابوورواه.398()مسلمرواه)3(

تعالى.اللهرحمهم،والالمةالصحابةجماهيرعندالعملوبهضعفصندهوفي7891(داود)ابورواه)4(
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بسبعرماها((الخيف"مسجدتليالتيوهيالأولىالجمرةفرمىالجمراتإلىذهبالعشريق

فيستقبل،قليلايتنحىرميهامنيفرغولمأ،حصاننكلمعيكتراخرىبعدواحدنن،حصياب

ويتنحى،الأولىرمىكمافيرميهاالوسطىالجمرقإلىيسيرثم،عليهاللهيفتحبمايدعوالقبلة

حصياتبسبعفيرميهاالأخيرةوهي"العقبة"جمرةإلىيسيرثم،ويدعوالقبلةفيستقيلقليلا

زالتفإذا،وينصرف،عندهاظ!!رالنبييدعلمإذ؛بعدهايدعوولاحصاةكلمعيكيز

تعخلإنثم.سبقائذيالتحوعلىالثلاب)1(الجمراتفرمىخرجالثانياليوممنالشمس

زالتوإذا،"بمنى))ليلتهباتيتعجللموإن،الشصىغروبقبليومهمن""مكةنزل

علىعزموإذا،"مكة)"إلىرحلثم،تقدمكماالجمراترمىالثالثاليوممنالشمس

وانصرف،المقامخلفركعتينبعدهوصلى،اسواطسبعةالوداعطوافطافاهلهإلىالسفر

وهو،الحمدوله،الملكله،لهشريكلاوحدهاللهالاالهلا:يقولوهو،اهلهالىراجغا

صدق،وحدهاللهالاالهلا.حامدونلزبنا،عابدون،تائبونايبون،قديرشيءكلعلى

.وحدهالأحزابوهزم،عبدهونصر،وعده

عشرالثالثالفصل

الثصريفقبرهفي!عفالنبيع!والسلام،النبويالمسجدزيارةفي

:موادثلابوفيه

ال!ثردذ:الئبويالمسجدوفضل،وأهلهاالمدينةفضلفي:الأولىالمادة

المديئة:فضل-أ

كما،صتنيهنجداللهرسولحرمها،وحيهومهبط،هجرتهودار،ص!هلن!اللهرسولحرمالمدينة

)2(لابتيهابينمااحرموانا،مكةحرمإبراهيمإناللهم":فقالالمكرمةمكةإبراهيمسيدناحرم

محدثااوىاوحدثافيهااحدثفمنثورإلىعائيربينماحراثم"المدينة:وقال."-حرتيها-

ولاخلاهايختلىلا.عدلولاصرفمنهيقبللا،اجمعينوالناسوالملائكةاللهلعنةفعليه

الصبيانعنفلبياوالصبيانالشاءومعنا!ءاللهرصولمعحججنا":ك!ح!تولهاللهعبدبنجابرعنماجهابن)1(روى

والعاجزين.المرضىمنحكمهفيومنالصغييرعنالرميفيالنيابةدللففيه،"عنهمورمينا

حرتبها.:لابنيها.(85إمسلمورواه.(177/)4البخاريرواه)2(
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،لقتالالسلاحفيهايحملانلرجليصلحولا،بهااشادلمنالالقطنهاتلتقطولاصيدهاينفر

حمى)":زيدل!حهبنعديوقال.)1("بعيرهرجليعلفانالاشجرةمنهايقطحانيصلحولا

بهيساقماإلايعضدولاشجرهيخبظلا:يريدمنيريداالمدينةمنناحيةكلا!و!اللهرسول

لا،جحرهاإلىالحيةتأرزكماالمدينةإلىليأرزالإيمانإن":اظيالرسولوقال.)2("الجمل

.)3("القيامةيومشهيداأوشفيعالهكنتإلاأحدوشدتهالأوائهاعلىيصبر

وقال.)4("بهاماتلمنأشهدفإنيفليفعلبالمدينةيموتأنمنكماستطاعمن":وقال

لولهمخيرالمدينة":ا!تر!روقال.)5(طيئها"وينصع،خبثهاتنفيكالكيرالمديعةإنما":ا!و!ر

علىاحذيثبتولامعهخيرهومنفيهااللهابدلإلاعنهارغبةاحديدعهالا،يعلمونكانوا

.)6("القيامةيومشهيداأوشفيعالهكنتإلاوجهدهالأوائها

المدينة:اهلنيل-ب

فيوالمرابطون،بلدهوسكان،مسجدهوعمارا!و!راللهرسولجيرةوهمالمديعةاهل

مكانا،واشرفهم،قدراالناساعلىكانواوصلحوااستقاموامتى،لخماهوالحامون،حرمه

أذيتهممناظياللهرسولحذر،وموالاتهممحبتهمولزمت،وتفديرهماحترامهمووجب

يريدلا":وقال.)7("الماءفيالملعينماعكماانماعإلاأحدالمدينةأهليكيدلا":ففال

ودعا.)8("الماءفيالملعذوبأوالرصاصذوبالنارفياللهأذابهإلابسوءالمدينةاهلأحذ

مكيالهم،فيلهمباركالفهم":قال،لهموتكريمافيهمحباأرزاقهمفيبالبركةاظوشلهم

،مهاجريالمدينة":فقال،بخيرعليهمعامةامتهواوصى)9("ومدهمصاعهمفيلهموبارك

ومن،الكبائريرتكبوالمماجيرانيحفظأمتيعلىحفيق،مبعثيومنها،مضجعيفيها

.)5[("القيامةيوموشهيداشفيعالهكنتحفظهم

السريف:النبويالمسجدفضل-ج

تعالى:قالإذ،بذكرهاالكريمالقراننوهالتيالثلاثةالمساجدأحدالنبويالمسجد

جيد.وسنده()3602داودابورواه)2(.(1/126)احمدالإمامرواه)1(

.(3111)ماجهابنورواه.(233)الإيمانفيمسلمورواه.(3/27)البخاريرواه)3(

.(74/)2احمدالإمامووراه.()3112ماجهابنرواه)4(

.(794.)487الحجفيمسلمرواه)6(.()948الحجفيمسلمرواه)5(

.()85الحجفيمسلمرواه)8(.(3/27)البخاريرواه)7(

.(ك!5،ك!)2الحجفيمسلمورواه.(98/)3البخاريرواه)9(

.متروكسندهوفي،الكبيرفيوالطيرانئي.(1762/)5الضعفاءفيالكاملفيعديابنذكره)01(
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حولإ<لركناالذيالاقصااقسمدإلىالحرا!الم!جدئنللا-بعبدهأسريالذ!ط>ستحن

اسمالأقصىاذ؛النبويالمسجدإلىواضحةإشارةالأقصىلقظفيفإن.[1:الاسراء]

،النبويالمسجدهومنهالقاصىالمسجدكانالمكرمةبمكةكانومن،القاصيعلىتفضيل

لمإذ؛المسجدينضمنبالإشارةالنبويالمسجدفذكر،المقدسييتهوالأقصىوالمسجد

مسجديفيصلاة":فضلهيبانفي!وقال،بعدوجدقدالكريمةالايةنزولاياميكن

منافضلالحرامالمسجدفيوصلاة،الحرامالمسجدالاسواهفيماصلاةالفمنافضلهذا

)1(لأسواهفيماصلاةالفمائة

إلىالاالرحالتشدلا":فقال،إليهاإلاالرحالتشدلاالتيالثلاثةالمساجدثانيوجعله

بمزبةالمسجدهذاوخم!."الأقصىوالمسجدهذاومسجديالحرامالمسجد:مساجدثلاهة

بيتيبينما":ائاللهرسولفيهاقالالتيالشريفةالروضةوهي،المساجدمنلغيرهتكنلم

اربعينهذامسجديفيصلىمن":ا!سعنهوروي.)2("الجنةرياضمنروضةومنبري

.)3("النفاقمنوبراءة،العذابمنوبراءة،النارمنبراءةلهكتبصلاةتعوتهلاصلاة

فيربهالىالمسلمبهمايتوشلالتيالقربمنفيهللصلاةالمسجدهذازيارةكانتولهذا

تعالى.بمرضاتهوالقوزحاجاتهقضاء

وصاحبيه:ا!اهـرالرسولىعلوالسلامالنبويالهسجدزيارةفي:الثانيةالمادة

الأعمالإذ؟العباداتكسائرنيةإلىمفتقرةكانتعبادةالنبويالمسجدزيارةكانتلما

إليهوالتزلف،تعالىاللهإلىالتنقربفيهللصلاةالنبويللمسجدبزيارتهالمسلمفلينو،بالنئات

دخولفيالسنةهيكما،اليمنىرجلهقدممتطهراالمسجدوصلفإذا،ومحبةطاعة

وافتحذنوبيلياغفراللهم،اللهرسولعلىوالسلاموالصلاة،اللهبسم":وقال،المساجد

ناحيةايففيوإلا-فيهامتسعالهوجدإن-الشريفةالروضةاتىلم،"رحمتكابوابلي

الشريفةالحجرةيقصدثم،الصلاةمنلهاللهفتحمااوركعتينفصلى،المسجدنواحيمن

السلام:قائلاا!يئالرسولعلىفيسلمالشريفةالمواجهةمستقيلفيقفا!هدمالنبيعلىفيسلم

عليكالسلام،اللهخلقخيرةياعليكالشلام،اللهنبيياعليكالسلام،اللهرسولياعليك

حبانوابنأحمدالإمامالأخيرةالجملةوروى.أالخرامالمسجدإالاقوله(الى605.805.905.)505الخجفيمسلثم)1(روى

صحيحه.ئ

.(1693.)1593الترمذيورواه.()29الخجفيمسلمورواه.(77/)2البخاري)2(رواه

آخر.بلفطوالترمذيالطبرانيئوروإه.الصحيحرواهرواته:المنذريوقال.(155/)3احمدالإمام)3(رواه
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قد،ورسولهاللهعبدأنكواشهد،اللهالاالهلااناشهد،وبركاتهاللهورحمةالنبيا!هها

اللهصلى،جهادهحقاللهفيوجاهدت،الأمةونصحت،الأمانةوأديت،الرسالةبلغت

اليمين،الىقليلايتعحىثم.محميراتسليفاوسلم،وذريخاتكوازواجكالكوعلىعليك

وصاحبه،اللهرسولصفئالصديقبكرأباعليكالسلام:قائلاالصديقبكرأبيعلىفيسلم

.خيرا1!كصاللهرسولامةعناللهجزاك،الغارفي

اقاروقعمرياعليكالسلام:ؤائلاعمر!هعلىويسلمقليلااليميننحويتنطىثم

اللهالىالتوسلارادفإذا،ينصرفثمخيراا!كصمحمدامةعناللهجزاكوبركاتهاللهورحمة

ويسألهشاءمااللهويدعوالقبلةويستقبلالشريفةالمواجهةمنقليلافليبتعدالزيارةبهذهتعالى

.ارادمافضلهمن

شاءوإن،سافرشاءفإن،الشريفالنبويللمسجدالمسلمزيارةتمتقدتكونوبذلك

الزيخبوردوقدسيّماولاا!لا!الرسولمسجدفيللصلاةبالمديعةالإقامةغيران،اقام

الشريف.النبويالمسجدفيصلاةاربعينصلاةفي

:المنؤرةبالمدينةالفاضلةالأماكنزيارةن:الثالثةالمادة

وكرمه،ا!آ!بصالنبيقبرعلىوالوقوف،النبويالمسجدبزيارةاللهشرفهإذابالمسلميحسن

اعلص!النبيكانإذ؛فيهللصلاةقباءمسجديانيانبهيحسن-ثراهااللهطيب-طيبةبدخوله

الطهورواحسنييتهفىتطالرمن":وقال،بعدهمناصحابهكانوكذلك،فيهويصلي-نروره

مسجديانياعل!و!ن.)1("عمرةكاجرلهكانفيهالصلاةإلايريدلاقباءمسجداتىثم

اآصالنبيكانإذ؛بأحد"التصداء"قبور-نروركما.)2(كعتينفيهفيصليوماشياراكباقباء

جبلمشاهدةيمكنه"احد"لشهداءالزيار؟وبهذه.عليهمويسلمقبورهمفيلزيارتهميخرج

أحد":فيهوقال.)3(((ونحبهيحبناجيلأحذ)":ابآصالرسولفيهقالائذيالجيل(أحد)

،وعثمانوعمربكرأبومعهوكان،اءآيصرجليهتحتمرةواضطرب.)4("الجنةجبالمنجبل

.)5("وشهيدانوصديقنبيإلاعليكفما-برجلهوضربه-احداسكن":لهفقال

الصحيحفيوردكما،عليهمويسلماهله-نرورا؟!كانإذ"البقيع"مقبرة-فىوركما

اهلهاعلىفيسلمفيأتيهاالصالحيناللهعبادمنوغيرهموالنابعينالطحابةالافضمتولانها

.79(،)الحجفيمسلمرواه)2(.(1412)ماجهابننرواه)1(

.جداضعيفوهوأالجنةاركانمنركناحدأبلفظالطبرانئرواه)4(

.(2/152)البخاريرواه)3(

.(5/91)البخاريرواه)5(
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بكماللهشاءإنوإنا،سابقونأنتموالمسلمينالمؤمنينمنالديارأهلعليكم"السلام:قائلا

الذنيافيالعاقيةولكملنااللهنسال.والمستاخرينومنكممناالمستقدميناللهيرحم،لاحقون

.)1("بعدهمتفتناولا،أجرهمتحرمنالااللهم،وإياهموارحمنا،ولهملنااغفراللهموالاخرة

والعقيقة،الأضحيةفي:عشرالرابعالفصل

:مادتانوقيه

الأضحية:في:الأولىالمادة

تعالى.اللهإلىتقرباالعيديومضحىتذبحالشاةهيالأضحية:تعريفها-1

لقولهوذلك؛عليهاأهلهقدرمسليمييسبكلأهلعلىواجبةسنةالأضحية:حكمها-2

قبلذبحكانمن":!لمإظ!الرسولوقول.[2:الكوثز]<وانحرلربك>فصل:تعالى

!اظ!اللهرسولعهدفيالرجلكان":الأنصاريا4يوبابيوقول.)2("فليعدالطلاة

)3(."بيتهاهلوعنععهبالشاةيضحي

ابنعملما":ا!و!الرسولقولالعطيمالقضلمنالاضحثةلسنةلمايشهد:فضلها3-

وأنللافهابقرونهاالقيامةيوملتأنيوإنها،دماراقةمناللهإلىأحبعملاالنحريومادم

وقوله.)4("نفسابهافطيبواالارضعلىيقحأنقبلبمكانضاللهمنليقحالدموإن،وأشعارها

:قال؟منهالناما:قالوا"إيراهيمابيكمسنة":قال؟الأضاحيهذهمالهقالواوقدا!

)5(."حسنةالطوفمنشعرةبكل":قال؟فالصوف:قالوا،"حسنةشعرة)"بكل

الأضحية:فيالحكمةمن:حكمتها-4

ك!حمض:وقال.<واغرلربك!ل>:سبحانهقالاذ؛بهاتعالىاللهإلىالتقرب-1

ا[162،63:الأنعام<]لمشرفيلا!الملمبنرثللهوممافومحيايولشكلصلاتيإن>قل

وتعالى.سبحانهإليهتقرباالذبحهوهناوالنسك

تم،إسماعيلولدهيذبحأنإليهاللهأوحىا!مصلاإذالخليلإبراهيمالموحدينإمامسنةإحياء-2

.()401الجنائزفيمسلم)1(رواه

.(223/)7النسائيورواه.()01الأضاحيفيمسلمورواه.(912/)7البخاريرواه)2(

وصححه.الترمذيرواه)3(

استغرابه.معوحئنهالترمذيورواه.()3126ماجهابنرواه)4(

.()3127ماجهابنورواه.(368/)4احمدالإمامرواه)5(
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.[701:الصافات]<عظيمبذبموفدئنه>:تعالىقال؛عنهبدلافذبحهبكبشفداه

والمساكين.الققراءبينالزحمةوإشاعة،العيديومالعيالعلىالتوسعة-3

واطعموامها>فكلوا:تعالىقال،الأنعامبهيمةمنلناسخرماعلىتعالىاللهشكر-4

يالهولكندمأؤهاولالحومهااللهيناللن*دتمثكرونلعلكئملكوسخرنهاكذللثوالمعترالقاخ

.[32،33:الحبئ]<منكئمالتقوى

احكامها:-5

قاربها،اوسنةاوفىماوهو،الجذعمناقلالضانمنالاضحيةفييجزئلا:سنها-1

ودخلسنةأوفىماالماعزفيوهوالثنيمنأقليجزئلاوالبقروالإبلالمعزمنالصئأنغيروفي

ودخلسنتينأوفىماالبقروفي.الخامسةفيودخلسنواتأربعأوفىماالإبلوفي،التانيةقي

فتذبحواعليكميعسرأنإلا،مسنةإلاتذبحوالا":والسلامالصلاةعليهلقوله؛الثالثةفي

الثنية.هيالانعاممنوالمسنة)1("الضأنمنجذعة

تجزئفلا،خلقتهافينقصكلمنالسليمةسوىالاضحيةفييجزئلا:سلامتها-2

اصلها(منالأذنمقطوعةأو،اصلهمنالقرنمكسورةاي)العضباءولاالعرجاءولاالعوراء

فيتجوزلاأربع":ا!وشلقولهوذلك(فيهامخلاائتيالهازلوهي)العجفاءولاالمريضةولا

والكسيرة،ضلعهاالبينوالعرجاء،مرضهاالبينوالمريضة،عورهاالبينالعوراء:الاضاحي

.العجفاءالهازلوهيعطامهافيمخلاأيفيهانقيلايعني)2("تنقيلاائتي

وفيعيعيهحولسواديخالطهابيضفحلااقرنكبشاكانتماالأضحيةافضل:اففلها-3

عنها:اللهرضيعائشةقالت.بهوضخىا!ربداللهرسولاستحئهالذيالوصفهوهذاإذ؛قوائمه

.)3("سوادفيوينظر،سوادفيويمشي،سوادفييطا،اقرنبكبشضحىا!و!التي"إن

فلاالعيدصلاةأي،الضلاةبعدالعيديومصباحالأضحئةذبحوقت:دقاوننت-4

الصلاةبعدذبحومن؛لتفسهيذبحفإنماالصلاةقيلذبحمن"اكأهـ:لقوله؛ابداقبلهتجزئ

الثانيلليومتأخيرهايجوزفإنهالعيديومبعدأما.)4("المسلمينسنةوأصابنسكهتمفقد

.)5("ذبخالتشريقأيامكل"رويلما؛العيدبعدوالثالث

.(4/003)احيدالإمامورواه.(2028)ذاودأبورواه)2(.(2)الأضاحيفيمسلمرواه)1(

.(7/128،131)البخاريرواه)4(.وصححهالترمذي51رو)3(

حنيفةوابومالكوقال.لهتشهد!وغيرهماعبايوابنعلئعنآثازوهناك.مقاذصندهوفي82()4/احيدالإمامرواه)5(

.(العيدثاكعنالاضحيةتؤخرلاا:!اوولدهعمرعنمرويوهو
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إني":ويقولالقبلةإلىيولمجههاانذبحهاعنديستحب:ذبحهاعنديستدبئما-5

ونسكيصلاقيإن،المشركينمنأناوما،حنيقاوالأرضالسمواتفطرللذيوجهيولمجهت

باشروءاذا."المسلميناولواناأمرتوبذلكلهشريكلا،العالمينربلليماوممانيومحياي

."ولكمنكهذاالفهم.اكبروالله)1(اللهبسم)":يقولانائذبح

فيغيرهانابوإن،بنفسهاضحيتهالمسلميباشرانيستحب:فيهاالوكالةعخة-6

.هذافيالعلمأهلبينخلافولا،حرجبلاذلكجازذبحها

ويتصدقونثلثاالبيتأهلياكل،ثلا!ئاالأضحيةتقسمانيستح!ب:المستحئةقسمتها-7

ويجوز)2("وتصدقواوادخرواكلوا)":ا!ر!لقوله؛الاخرالثلثلأصدقائهمويهدون،بثلعث

شيئا.منهايهدوالايجوزانكما،كلهابهايتصدقواان

رضيعليلقول؛الأضحيةمنعملهأجرةالجازريعطىلا:غبرهامنجازوهااجرة-8

وجلالها،وجلودهابلحومهااتصدقوان،بدنةعلىاقومايرهـاناللهرسولامرني:عنهالله

.)3("عندنامننعطيهنحن":وقال.شيئامنهاالجازراعطيلاوان

وانكافةالبيتأهلعنالواحدةالشاةءتجزى:؟البيتأهلعنالشاةءتجزىهل-9

يضخياير!اللهرسولعهدفياالرجلكان":ل!ههاعريوبأبيلقولعديدينأنفاراكانوا

.)4("د!تهأهلوعنعنهبالشاة

منيأخذأنيضحيأنأرادلمنشديدةكراههبيكره:الاضمحيةعلىعزممنيئجنبهما-01

رأيتماذا":اتن!رلقولهيضخيحتىالحبةذيشهرهلالاهلإذاوذلكشيئااظفارهاوشعره

.)5("يضخيحتىوأظفارهشعرهعنفليمسكيضحيأنأحدكموأرادالخخةذيهلال

أجرنالهالمسلمينمنالأضحيةعنعجزمن:الامةجميععنا!و!الرسولتفمحية-11

لموعمنعنيهذااللهم":قالكبشينلاحدذبحهعند!اظ!النبيلا!وذلك؛المضخين

.)6("امتيمنيضج

العقيقة:في:الثانيةالمادة

ولادته.سابعيومللمولودتذبجالشاةهيالعةيةة:تعريفها-1

.121(:الأنعام)<علةاللهآت!ميهر،مئاتأصلواولا<:تعالىقال.الكريمبالكتابواجبةالتسمية)1(

.()37الضحايافيالنسائيورواه.()01الضحايافيداودأبورواه)2(

.()9903ماجهابنورواه.(1/123)احمدالإمامورواه.()9176داودابوورواه.()549مسلمرواه)3(

.(2وو/)4الحاكمرواه)6(.(41)الأضاحيفيمسلمرواه)5(.تخريجهسبق)4(
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كل":ا!وشلقولهوذلك؛المولوداولياءمنعليهاللقادرمتاكدةسنةالعقيقة:حكمها-2

.)1("راسهويحلقويسمى،سابعهيومعنهتذبحبعقيقتهرهينةغلام

في!للهوالوسيلة،الولدنعمةعلىتعالىاللهشكرالعقيقةفيالحكمةمن:حكمتها-3

ورعايته.المولودحفظ

العقيقة:احكاممن:احكامها

فييجزئالنقصمنوالسلامةالسنمنالاضحيةفييجزئما:وسئهاسلاقمتها-1

العقيقة.فييجزئلاالاضحيةفييجزئلاوما،العقيقة

البيتاهلمنهافياكلالأضحيةتقسمكماتقسمانيستحب:وإطعامهاطعمها-2

.ويهدونويتصدقون

عنا!!الرسولذبح"اذ؛بشاتينالذكرعنيعقانيستحث:العقيقةيوميستحبما-3

الاسماءمنلهيختاروان،سابعهيومالمولوديسمىانيستححبكما.)2("كبشينالحسن

العملة؛منمفامهمايقوممااوفضةاوذهباشعرهبوزنويتصدق،راسهيحلقوان.احسنها

.)3("راسهويحلقويسمى،سابعهيومعنهتذبحبعقيقتهرهينةغلام"كل:ا!لقوله

اذنهفييؤذنانالمولودوضعاذاالعلماهلاستحب:المولوداذفيفيوالاقامةالاذان-4

:رويلما؛الجانتابعةوهيالصبياناممناللهيحفظهأنرجاء،اليسرىاذنهفيويفاماليمنى

.)4("الصبياناننتضرهلماليسرىاذنهفيواقاماليمنىاذنهفيفاذنمولودلهولدمن"

الواحديوماو،عشرالرابعيوميذبحانصج:فيهيذبحولئمالشابعفاتاذا-5

عنه.يعقلمالسابعقبلالمولودماتوإن،والعشرين

**ع!

واحد.غيروصححه(7/166)النسائيورواه.(5/8.12)احمدالإمامرواه)1(

وصححه.الترمذيرواه)2(

راسها.حلقيكرهفانهالجاريةلاالذكررأسحلقيستدبئ)3(

عليه.يتكلمولمالنلخيصصاحثواورده.(253)الاذكارفيوالنووي.(617)مرفوغاالسنيابناورده)4(





المعاملاتفي:الخامسالباب

الجهادفي:الأولالفصل

فيه:والحكمة؟انواعهوبيان،الجهادحكمفي:الأولىالمادة:مادةعشرةإحدىوفيه

:الجهادجن-أ

عنسقطالبعضبهقاماذاكفايةفرضوالمحاربينالكقارقتالهوالذيالخاص!الجهادحكم

فرقةصمننفرفلولا!آفةلينفرواالمؤمؤنكانوما:>تعالىلقولهوذلك؛الاخرالبعفيى

.[122:]التوبئ!ضلرت<لعلهماليهمرجعواإذاقؤمهمولينذدواالذينفيالئ!هواطآيفةمنهم

استنفرتمواذا":اظلقوله؟حقهفيعينفرضفيصبحالإمامعيتهمنعلىيتعينانهغير

وقتاله.مدافعتهمنهمالنساءحتىأهلهاعلىيتعينفإنهبلداالعدوداهماذاوكذا.)1(فانفروا"

:الجهادانواع-ب

اع!ط:لقولهوالقلب،واللسان،والمال،باليدويكون،والمحارهينالكفارجهاد-1

.)-7("وألسنتكموأنفسكمبأموالكمالمشركينجاهدوا)

منكرامنكمرأىمن):ا!لقوله؛والقلبواللسانباليدويكون،القساقجهاد-2

."الابمانأضعفوذلك،فبفلبهيستظعلمفإن،فبلسانهيستطعلمفإنبيدهفليغيره

تعالى:قوله؛الشهواتمننرينهماوترك،الشبهاتمنبهيأنيمابدفعويكون،الشيظانجهاد-3

.[6:]فاطز<عدوافاتخذوهعدؤلكمالستطنإن>:سبحانهوقوله.[5:فاطر]الغردد<بادلهيغرنكمولا>

عنوبصرفها،وتعلمهابهاوتعملالدينأمورتتعدتأنعلىبحملهاويكون،النقسجهاد-4

.)3(الاكبر"الجهاد)":فيهقيلحتىالجهادانواعاعظممنالنقسوجهاد.رعوناتهاومقاومةهواها

:الجهادحكمة-ب

العدواندفعمنذلكيتبعمامعوحدهاللهيعبدان:بانواعهالجهادفيالحكمةومن

القضيلة،ونشرالخيروتعميم،العدلوصيانةالحقورعاية،والأموالالأنفسوحفظ،والشر

.226(/1أحمد)الإمامورواه.2773()ماجهابنرواه.86(.85)الإجارةفيمسلمووواه.18(/3)البخاويرواه)1(

.7(/6)النسائيورواه.!25()داودابوورواه.251(.3/124)احمدالاماموواه)2(

خيرقدشم):فقاذطتئغزاةمنفالنبيئقدم:بلفظجابر!عقتاريخهفيوالخطيبالبيهقئوواهضعيص!يث)3(

."هواهالعبدمجاهدةأ:قال؟الاكبرالجهادوما:قيل!؟الأكبرالجها؟الىالاصغرالجهايرمنوقدمتم،مقديم
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.[93:]الأنفال<دلة!لهالدينوبنونفتنةتكونلاحتئوفيلوهم>:تعالىقال

:الجهادفضلفي:الثانيةلمادة1

والأحاديثالصادقةالإلهيةالاخبارمنتعالىاللهسبيلفيوالاسنشهادالجهادفضلفيورد

الأخبارتلكومن،العباداتوافضلالقرباغلممنالجهاديجعلماالثابنةالصحيحةالنبوية

بافوامولهمأنفسهزالمؤنينمفاشترىأفهان>:تعالىاللهقولالنبوجمةوالأحاديثالإلهية

صطء2
والإنجيلالتؤرلةفحقاعلتهوعهاويقندوتفيفعدونأددهسبيلفييقعلنالجئةلمج

ائفوزهووذلكبهباهعتمائذىببيعكمفاستئشروااددةمفبعمذءأرتومنانوألقؤ

؟ئهمصفا-سبيلهفييمئلونالذلىيحمثاللهان>:تعالىوقوله.[111:التوبة]<افظيص

عذابمقئخي!تجزؤعكادللأهلءامؤأالذيئباا>:!وقوله.[4:الضف]<فزصوصبنين

!ليغفر*لئلونبهتمإنئ!خيزذلكموأننسكئمباموصلكزاللهصيلقوتجيدونورشودبالله!ئؤشنونألجح

.[15،11:المص]<العظيمالفؤزذلثعدننجففيجمهومسبهنالأنهزتخهامنتجرىجنمئوقيخلكزذنوالبئ

أخياصبلأكتتأاللهسبيلفىقتلواالذينتخسبنولا>:المشتشهدينالمجاهدينفضلفيسئحانهوقوله

.[911،012:عمرانال]<فضلا-البمنءاتيهمبمآ*لرحينينزقونربهمعند

سبيلفيومالهبنفسهيجاهدمؤمن":فقال؟الناسافضلعنسئلوقد!اظ!الرسولوقول

عداص!رز:وقوله.)1("شزهمنالعاسويدعاللهيعبدالشعابمنشعبفيمؤمنثم،تعالىالله

اللهوتوكل،القائمالصائمكمثل،سبيلهفييجاهدبمناغلمواللهاللهسبيلفيالمجاهد"مثل

اعلون،وقوله.)2("غنيمةاوأجرمعسالمايرجعهاوالجنةيدخلهان،توفاهإنسبيلهفيللمجاهد

تستطيعهل":قالثم،"أجدلا":فقال.الجهاديعدلعملعلىدلني:قائلارجلسالهوقد

يستطيعومن:قال"؟تفطرولاوتصومتفترولافتقوممسجدكتدخلانالمجاهدخرجإذا

والله-اللهسبيلفياحذ(يجرحلا)اييكلملابيدهنفسيوالذي":ابر!وقوله)3(.؟اذلك

اعلم!:)4(وقوله"المسكريحوالريحالذملونواللونالقيامةيومجاءإلَّا-سبيلهفييكلمبمناعلم

والذي)":ابر!وقوله)5(.((النفاقمنشعبةعلىماتبالغزونفسهيحدثولميغزولممات"من

ماعليهاحملهممااجدولاعنىيتخلفواانانفسهمتطيبلاالمؤمعينمنرجالاانلولابيدهنفسي

.الإمارة(كتاب)34مسلمورواه(.18/،البخاري)1(رواه

.الإمارة(كتاب)011مسلمرواه(.18/)4البخاريرواه(.17.18/)6النسائي)2(رواه

.(22/)4البخاري)4(رواه(.18/)4البخاريرواه(.،1الجهادفيالنساثييرواه)3

.(374/)2احمدالإمامورواه(.8/لأالنسائيورواه(.اء025داودابويرواه)5
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ثماحياثم،اللهسبيلفياقتلانلوددتبيدهنفسيوالذي،اللهسبيلفيتغدوسريبماعنتخلفت

.)2(النار"فمستهاللهسبيلفيعبدقدمااغبرتما:"ا!و!وقوله.)1("اقتلثماحياثم،اقتل

إلا،شيءمنالارضعلىماولهالدنياإلىيرجعانيحسبالجنةيدخلاحدما":اكأوشوقوله

.)3("الكرامةمنيرىلما؛مرابعشرفيقتلالانياإلىيرجعانيتمنىالسنهيد

فضله:وبيانوحكمه؟الرباطفي:الثالثةالمادة

الخطراماكنفيالحرفيوعتادهابسلاحهاالاسلاميةالجيوشمرابطةهوالرباط:تعريفه-1

منها.وبلادهمالمسلمينيهاجماو،يدخلهاانللعدرنيمكنالتيوالثغور

بهتعالىاللهامروقد،الباقينعنسقطالبعضبهقامإذا،كالجهادكفائيواجثالرباط:-حكمه2

.[002:عمرانآلتفلحوت<لعلكخاللهواثقوأوراطواوصابروااضبرواءامنواالذلىيأيها:<قولهفي

يومرباط":ا!اللهرسولفيهقال،القربواعظمالأعمالافضلمنالرباط:فضله-3

المرابطإلا،عملهعلىيختمالميتكل:"ا!و!وقال.)4(عليها"وماالانيامنخيراللهسبيلفي

ونكير.منكربهماالمرادالقبرفتان.)5(القبر"فتانمنويؤمن،القيامةيومإلىعملهلهينموفإنه

وقال.)6(نهارها"ويصامليلهايقامليلةالفمنخيراللهسبيلفيليلةحرس":ا!و!ال

المسلمينوراءحرسمن:"اتنصوقال.)7("اللهسبيلفيسهرتعينعلىالنارحرمت":اص

ناامرهوقدالغنويمرثداييينلأنسا!وقال.)8("القسمتحلةالابعينهالناريرلم؛متطوعا

مصلياإلا،لا:انسففال؟"الليلةنزلتهل":لهففالجاءهاصبحفلما،ليلاالمعسكريحرس

.)9(بعدها"عملاتعمللاانعليكفلا؛اوجبتقد":ا!و!لهفقال،حاجةقاضيااو

:للجهادالإعدادوجوبفي:الرابعةالمادة

فرضوهوانواعهبكافةالحرليالعتادوإيجادالأسباببإحضاريكونللجهادالإعداد

قؤؤئناشتطعضفالهموأعدوا>:تعالىقال،لهوسابقعليهمقدثمانهغير،نقسهكالجهاد

.[06:]الانفال<وعدؤكماللهعدوبهءترهبوتالجلرباطومن

.26(/4)البخاريرواه)3(.25(/4)البخاريرواه)2(.201(/9)البخاريرواه)1(

.75(.1/62.65احمد)الإمامورواه.1665(.1646)الترمذيورواه43(/4)البخاريرواه)4(

.(1621)والترمذي"25برقم!/3)داودابو)5(

.48(/1الكبير)المعجمفيالطبرانيورواه.81(/2)الحاكمورواه.0277()ماجهابنرواه)6(

.الإسنادصحيحوهو437(/3أحمد)الإمامرواه)8(.302(/2)الدارميورواه.135(/4)احمدالإمامرواه)7(

الجنة.لكأوجبعملاعتلت:اوجبتومعنى.84(لم2)الحاكمورواه.17()الجهادفيداودأبورواه)9(
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مناستطعتممالهمواعدوا)":يقولالمنبرعلىاللهرسولسمعت:!حهعاميربنعقبةوقال

الله!إن":صتنيإنهوقال.)1("الرميالقوةإنالا،الرفيالقوةإنالا،الرميالقوةإنألاقوة

ومنئله،،بهوالرامي،الخيرصنعتهفييحتسبصانعه:الجنةنفيرثلاثةالواحدبالسهميدخل

الرجلتاديب:ثلاثةفيالااللهوليس،تركبواانمنإلياحبترمواوأنواركبواوارموا

.)2("نبلهأوبقوسهورميه،اهلهوملاعبته،فرسه

السلاحمنيعدواانشتىدولااوواحدةدولةكانواسواءالمسلمينعلىوجبهذاعلىوبناء

هجماتردمنلايمكنهمماوالقتالالحربفنونعلىالرجالمنويدوبواالحرليالعتادمنويهيئوا

.الارضفيوالرحمةوالخيرالعدلونشراللهكلمةلإعلاءاللهسبيلفيالغزوفيبل،فحسبالعدؤ

منعشرةالثامنةلملغشابمنفما.بينهماجبارياالتجنيديكونانالمسلمينعلىايضاوجبكما

،والقتالالحربفنونسائرخلالهايحسن،ونصفسنةلمدةالعسكريةالخدمةإلىيضطرالاعمره

يدعوهلحظةائةفيالجهادلداعيمستعدابذلكويكون،العامالجيشديوانفياسمهبعدهاويسخل

.العامالايوانذلكفياسمهدامما،اللهسبيلفيالمرابطعمللهيجرىقدنيتهصلاحومع،فيها

العالم،فيوجدسلاحلكلالمنتجةالحربيةالمصانعمنيعدواأنالمسلمينعلىيجبكما

والملبسوالمشربالماكلمنبضروريليسماكلتركإلىبهمذلكأدىولؤ،فيهيجدأو

الوجوهاحسنعلىفريضتهويؤدونالجهادبواجبيقومونيجعلهمالذيالأمر.والمسكن

.الاخرةوفيالدنيافياللهلعذابوعرضةآثمونفهموإلا،وأكملها

:الجهادأركانفي:الخامسةالمادة

هي:أركان،الشهادةأوالشيادة:الحسنيينلإحدىالمحققالسنرعيللجهاد

كلمةإعلاءمنهالغرضيكونأنالجهادفيوالنئة،بالنياتالاعمالإذ؛الصالحةالنيه-1

ذلكفأي،رياغويفاتل،حميهيفاتلالمجلعنظ!ررراللهرسولسئلفقد،غيرلاتعالىالله

.")3(اللهسبيلفيفهوالعلياهيالفهكلمةلتكونقاتلمن":فقال؟اللهسبيلفي

قلوإن-للمسلمينيجوزلافكما،وبإذنهرايتهوتحتمسلمإماموراءيكونأن-2

ألذينيايها>:تعالىقال،إمامبغيريفاتلواأنلهميجوزلا،إمامبدونيعيشواان-عددهم

علىيجبفإنههذاعلىوبناء.]95:الئساء]<منكما!مروآئزلىالرسولواطيعوااللهاطيعواءامنوا

.(2/59)الحاكمورواه.(146.148/)4احمدالإمامورواه.(223/)6النسائيرواه)2(.()2514داودأبورواه1()

.(1646)الترمذيورواه.الإمارةكتاب(914.015)مسلمورواه.(43/)3البخاريرواه)3(
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قبضةمنوتتخلصلتتحرر،تعالىاللهسبيلفيغازيةتجاهدأنتريدالمسلمينمنمجموعةأية

تنظملم،وكفايةوتقوىعلممنالإمامةشروطأغلبفيهتتوفرمنهارجلاأولاتبابعأنالكافر

النصر.لهااللهيكتبحتى،وأيديهاوأموالهابألسنتهاوتجاهدأمرهاوتحمع،صقوفها

كاملبذلمع،الإمكانحدودئورجالوعتابسلاحمنللجهاديلزمماوإحضار،العذةإعداد-3

.[06:الأنفال]<لؤشنراغمئالهموأعذوا>:تعالىقوله؛ذلكفيالجهدواستقراغ،الاستطاعة

استأذنهالذيللرجلا!لقوله؛احدهمااوابوانلهكانلمنل!إذنهما،الأبوينرضا-4

العدوداهمإذاإلا.)1("فجاهدففيهما":قال:نعم:قال"؟والداكاحي":الجهادفي

الابوين.إذنيسقطفإنه،الرجلالإمامعينأو،القرية

لقوله؛جاهليةميتةماتفقد،وماتللامامعاصوهوقاتلفمن،الإمامطاعة-5

شبراالسلطانمنخرجالئاسمنأحدليسفإنه،عليهفليصبرشيئاأميرهمنكرهمن":ا!!

.)2("جاهليةميتةماتالاعليهفمات

المعركة:لخوضيلزمفيحا:السادسةالمادة

الاتية:الأحوالتوفرمنالمعركةخوضعندللمجاهدلابد

حالالعدوأمامالانهزام!اللهحرماذ؛الزحفحالوالاستماتةالثبات-1

الادتجار<نوثوهمفلازخفاكفرواائذفيلتيتمإذاءامنواالذينجماثها>:تعالىبقوله،الرحف

زادفإن،المسلمينعددضعقيعلى-نريدلاالكفارعددكاناذافيماوهذا.[15:الانفال]

انهزممنأنهكما.الانهزاميحرمفلامثلاأكثرالكقارمنثلاثةالمسلمينمنرجلقاتلبان

اثمولامنهزمايعدلاالمسلمينكعةالىلينحازانهزمأوْ،عليهملينقضالكقارمخادعةقصد

.[16:الانفال]<فئةإفمتحيزاأولقئالمتحرفاالأ<:تعالىلقوله؟عليه

وولايتهووعيدهوعدهبذكرتعالىاللهمنللقوةاستمدادا؛واللسانبالقلباللهذكر-2

.)3(الجأثزويربطالقلببذلكفيثبت،لأوليائهونصرته

نهيهما.ارتكابولاأمرهمامخالقةبعدم،رسولهوطاعةاللهطاعة-3

مترابطةقلوب،ثغرةولافيهثلمةلاواحداصفاالمعركةلدخول،والخلافالنزاعترك-4

والصلة.البركتاب(5)مسلمورواه.(4/71)البخاريرواه)1(

.الإمارةكتاب(605)مسلبمورواه.(5و/و)البخاريرواه)2(

وشجاعته.لجراتهيكفهاالفرلرعننفسه-ستجط:الجاشرابطورجل.القلبوقيل،النهفق:الجاش)3(
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بعضا.بعضهيشدالمرصوصكالبنيانمتراصةواجساد

اللهقال.صقوفهوتنهزمالعدوينكشفحتىالمعركةخوضفيوالاستماتة،والمصابرةالصبر-5

واطيعوا!تفلونلعلكم!ثيراادله!رواو%فاثبتوافئةلقيتراذاءامواالذننيائها<:تعالى

.[45،46:ا!نفانل]<ا!برهبئمعاللهانوأصبروأريحكموتذهبقنفشلواتنزعواولاورسولهراطه

:الجهادآدابفي:السابعةالمادة

وهي:،فيهالنصرعواملفإنها،مراعاتهاتجباذابللجهاد

إلىالخروجارادإذاعتن!آاللهرسولكانفقد،الحربثةوخططهالجيشسرإفشاءعدم-1

.(الصحيحفيوردكما)بغيرهاورىماغزوة

فيبعضابعضهمبهاليعرف،الجيشأفرادبينوالإشاراتوالشعاراتالرموزاستعمال-2

لاحم:فقولواالعدوبيتكمإن":!و!اقالفقد،مكانهمنقربهماوبالعدواختلاطهمحال

.)1("أمتأمت"بكرأبيمعغزتسريةشعاروكان"ينصرون

وتشتتالقوىبتبديدالقشليسببانوالصراخاللغطإذ؛المعركةخوضعندالصمت-3

.القتالعندالصوتيكرهونكانواا!و!اللهرسولاصحابانداودابوروىلما؛الفكر

الهجوملشنالمناسبالرمنواختيار،المقاتلينوترتيب،للقتالالصالحةالأماكناختيار-4

.المعاركلشنوالرمانالمكاناختيارالحروبفيهديهمنايرر!كانإذ؛العدوعلى

بدفعالاستسلامأوالإسلامإلىمهاجمتهمأوعليهمالحربإعلانقبلالكفاردعوة-5

فياللهبتقوىاوصاهجيشاوسريةعلىاميرابعثإذاايرو!كاناذ؛فالقتالابوافإن،الجزية

فادعهمالمشركينمنعدؤكلقيتإذا)):!اكل!وقال،خيراالمسلمينمنمعهوبمننقسهخاصة

إلىادعهم:عنهموكص،منهمفاقيلإليهااجابوكفايتها،خصالثلابإحدىإلى

اجابوكفإن،الجزيةإعطاءالىفادعهمابوافإن،عنهموكفمعهمفاقيلاجابوكفإن،الإسلام

.)2("وقاتلهمباللهفاستعنابوافإن،عنهموكفمنهمفاقبل

يشاركوالمإنوالرهبانوالشيوخوالأطفالالنساءقتلوعدمالغنائممنالسرقةعدم-6

رسولملةوعلىوباللهاللهباسمانطلقوا)":لأمرائهايرر!لقوله.قتلواقاتلوافإن،القتالفي

وأصلحواغنائمكموضمواتغلواولاامرأةولاصغيراولاطقلاولافانياشيخاتقتلواولاالله

.يموتماتمنأمبرفعل:وأمت.صحيخوهو.صحيحهفيالترمذيرواه)1(

.الجهادكتاب(3)مسلمرواه)2(
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)1(."المحسنينيحباللهإن،وأحسنوا

وقوله:.)2("تغدروالا":اشلقوله؛حياتهعلىوأئنهمسلثمأجارهبمنالغدرعدم7-

.)3("نفلاقابنفلانغدرةهذه:فيقال،اقيامةيوملواءلهينصبالغادر"إن

لافإنهبالنارتحرقوهولافاقتلوهنافلاقوجدتم"إن:ا!لقولهبالنار؛العدوإحراقعدم8-

)4(."النارربإلابالناريعذب

علىيحثناا!و!اللهرسولكان":حصيربنعمرانلقول؛بالقتلىالمثلةعدم9-

.)6("الإيماناهلقتلةالناسأعف":اشولقوله.)5("المثلةعنوينهاناالصدقة

منزلاللهم":للمعركةالتعبئةبعديقولاطكانإذ؛الاعداءعلىبالنصرالدعاء-01

ا!و!:وقوله.)7("عليهموانصرنااهزمهم،الأحزابوهازمالسحابومجريالكتاب

.)8("بعضابعضهميلحمحينالبأسوعندالتداءعندالدعاء،تردانقلماأوتردانلا"ثنتان

واحطمها:،الذفةعقدفي:الثامنةالمادة

الذفة:عقد-ا

بالتزامللمسلمينوتعهد،الكفارمنالجزيةدفعإلىالمسلميناجابمنتامينهوالذمةعقد

.والعرضوالسرقةكالقتلالحدودفيالاسلاميةالسنريعةأحكام

الذفة:عقديتوذمق-ب

ذلك،فيحقلهفليسغيرهمااما،فقطالأجبادامراءمننائبهاوالإمامالذمةعقديتوئى

نناأجارتقدإذ؛ويؤمنيجيرأنأنثىأوذكرامسلملكلفإته،والتأمينالإجارةيخلاف

:فقالذلكلهفذكرتاطالرسولفأتتالقتحيومالمشركينمنرجلاطالبأبيبنتءهانى

.)9("هانئامياامنتمنوامنااجرتمناجرناقد"

المسلمين:عنالذفةاهلتمييز-ج

المسلمين،مفابرفييدفنوالاوأن،لئعرفواونحوهلباسفيالمسلمينعنالذمةأهليتمييرأنيجب

لا":ا!لقوله؛المجالسفييتصدرواانولا،بالسلاميبتداواانولا،لهميقاميجوزانلاكما

.(358/)5أحمدالإمامرواه)2(.()2614داودابورواه()1

.()2756داودابوورواه.(1581)الترمذيورواه.الجهادكتاب()01مسلمورواه.(51/)8البخاريرواه)3(

جيد.بسند()2666داودابورواه)6(.صحيحبسند()2667داودابورواه)5(.صحيحهفيالبخاري)4(رواه

.()2622داودابوورواه.()1678الترمذيورواه.الجهادكتاب(22و21/)02مسلمورواه.(53.66/)4البخاري)7(رواه

.(8/46)،(122/)4،(1/001)البخاريرواه)9!.صحيحبسند()م!25داودابورواه)8(
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.)1("أضيقهإلىفاضطئروهالطريقفيأحدهملقيتمفإذابالسلاموالنصارىاليهودتبدأوا

الدن:اهلمنهدهعما-د

منها:،امورمنالذمةأهليمنع

فيالكنيسةتبنىلا)":!اظ!لقوله؛منهاانهدمماتجديداو،البيعأوالكنائسبناء-1

.)2("منهاخربمايجددولا،الإسلام

.)3("عليهيعلىولايعلوالإسلام":اير!لقوله؛المسلمينزلمنانعلىمنزلهبناءتعلية-2

نهارفيوالشربالأكلأو،الخنزيروأكلالخمربشربالمسلمينأمامالتظاهر-3

المسلمين.يفتنواأنخشيةالمسلمينعلىحرامهومابكليستخفواأنعليهمبل،رمضان

منها:،بامورالذمةعقدينتقض:الذمةعقدبهينتقضماهـ-

الجزية.بذلمنالامتناع-1

العقد.فيشرطاكانتالتيالشرعبأحكامالتزامهمعدم-2

بمسلمة.زنىأو،للعدوجاسولرإيواءأو،تجعسم!أو،طريققطعأو،بقتلالمسلمينعلىتعذيهم-3

.بسوءكتابهأوورسولهاللهيذكرواأن-4

الذمة:لأهلما-و

بعهدهموفواماأذبتهموعدمواعراضهمواموالهمأرواحهمحفظالمسلمينعلىالذمةلاهل

عهدهمنكثواهمفإن.)4("القيامةيومخصمهفاناذمئاآذىمن":ايركرلقوله؛ينكثوهفلم

وأولادهم"نسائهمدون."وأموالهمدماوْهمحلتالعهدنقضشأنهمنمابارتكابونقضوه

.غيرهبذنبالمرءيؤخذلاإذ

والضلح:،والمعاهدة،الهدنةفي:التاسعةالمادة

محققةمصلحةتحقيقذلكفيكاناذا،المحاربينمعالهدنةعقديجوز:ا!دنة-ا

عندالمدينةليهودمهادنتهذلكومن،المحاربينمنكثيراحروبهفي،إظ!هادنفقد،للمسلمين

عنها.وأجلاهم،فقاتلهم،ايركربهوغدروانقضوهاحتى،بهانزوله

كانإذا،وأعدائهمالمسلمينبينجواروحسناعتداءعدممعاهدةعقديجوز:المعاهدة-ب

نفي":يقولوكانالمعاهداتط!ورلراللهرسولعقدفقد،للمسلمينراجحةلمصلحةمحققاذلك

.يعلأهولم،الاوطارونيلالمغنيصاحباورده)2(.السلامكتاب(4)مسلمرواه)1(

حسنن.باسنابرمسعودابننعن037(/8)تاريخهفيالخطيب)4(.(6/502)الكبرىالسننفيالبيهقيرواه)3(
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فماالخرامالصتعدعندعهدتمالذهىالا>:تعالىقال.)1("عليهماللهونستعين،بعهدهملهم

:فقالالمعاهدقتلاير!اللهرسولوحرم.7[:التوبة<]ألمتقبصجثاللهإن!ئمفاستقيموالكخاستقموا

.)3(((البردأحبسولابالعهدأخيسلا"إني:ا!وقال.)2("الجنةرائحةيرحلممعاهداقتلمن"

ذلك،الياصلروااذا،شاؤوامنأعدائهممنيصالحواأنللمسلمينيجوز:الضلح-ج

صلحمكةأهلاروو!رالنبئيصالحفقد؛بدونهعليهايحصلوالمفوائدلهميحققالصلحوكان

لهيدفعواأنعلىالبحرينأهلوصالح،يؤدونهاأمواايعلىنجرانأهلصالحكما،الخديبية

الجزية.يدفعانعلىدمهفحقن)4(دومةاكيدروصالح،معيتةجزية

والنفل:،والجزية،والخراج،والفيء،الغنائمقسمةفي:العاشرةالمادة

الغنائم:قسمة-ا

خمسهالإمامفيأخذيخفسأن:وحكمه.الحربدارفييملكالذىالمالهيالغنيمة

الذينالجيشأفرادعلىالباقيةالاخماسالأوبعةويقسم.للمسلمينبالمصلحةفيه)5(فيتصرف

.)6("الوقعةشهدلمنالغنيمة":ل!عمرلقول؛يقاتللمأوقاتلمنسواء،المعركةحضروا

شئلممنغعمتمأتماواظموا>:تعالىقال،واحداسهفاوالزاجل،أسهمثلاثةالقارسفيعطى

وماباللهءامنتمبه!ترإنالسبيلوابفوالسمبهينواليتعئالقربئولذىوللرسو،خمسبماللهفان

.[41:ا!نفال]<الفرقانيؤمعبدناعكأنزتا

فغنمتالجيشمنسرئةالإمامارسلواذا،الغنيمةفيسراياهالجيشيشارك:[تنبية]

وحدها.السريةبهتختصولا،الجيشأفرادسائرعلىيقسمفإنه،شيما

:الفيء-ب

.ويقاتلوايداهمواأنقبلعليهوهربواأمواليمنوالمحاربونالكقارتركهماهو،القيء

قال،الغنائممنكالخمسللمسلمينوالعامةالخاصةبالمصلحةفيهيتصزفالإمامأن:وحكمه

واتجتوالسمبهينواليتمئالقرثولدئوللرس!لفدقهالقرئاملمنءرسولهعلىاللهافاما>:تعالى

.(9/16)البخاريرواه)2(.(3/937)المستدركفيالحاكمرواه)1(

العهد.انقضلاأي:اخيسلاومعنى.895(/3)الحاكمورواه.8(/)6احعدالامامورواه.(162)الجهادفيداودأبورواه)3(

الزسل.:والبزد

الله.رحمهمالكمذهبهوكماالكتاباهلغيرمنتوخذالجزيةانعلىدليلهذاوفي،غئانئعرلياكيدر)4(

تعالى.اللهرحمهمكثييرابنالثيخوكذاتيميةابنالإسلامضيخورلمجحهماللثمذهبهوالخسيىفييتمزفالإمامكون)5(

.8!(/3)الرايةنصبفيالزيلعيئاورده)6(
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.[7:]الحشر<مناكنمالاشنهنياتيندولهيميكونلاكثالسيل

..والجزيةالخراج/الجهاد

:لخراجا-ج

عندمخمترالإمامفإن؛عنوةالمسلموناحتلهاالتيالاراضيعلىبضربماهوالخراج

علىوبضرب،المسلمينعلىيوقفهاأنوبينالمقاتلينبينيقسمهاأنبينبالقوةأرضااحتلاله

المسلمينصالحفيجبابتهبعدبنفقمستمزاسنوباخراجاوذميمسليممنبدهتحتهيمن

.(الصحيحفي)ومصروالعراق،الشامأرضمنفتحهفيما!هعمرفعلكما،العائم

،الارضتلكاهلاسلمثم،ارضهممنمعينخراجعلىالعدؤالإمامصالحلو:[تنبية]

بعد،فيماأهلهأسلموإنفإنه،)1(عنوةفتحمابخلافإسلامهملمجردعنهمبسقطالحراجفإن

.الارضظكعلىمضروبايستمر

الجزية:-د

عنوةبلادهمفتحتممنوقدرهاالحولنهابةالذمةأهلمنتؤخذماليةضربية:الجزية

،والنساءالاطفالدونالبالغينالرجالمنتؤخذ.فضةدرهمااربعوناو،ذهبادنانير)2(اربعة

فيوخذالصلحأهلأما،هرموشيخمربفيىمنالكسبعنوالعاجزالمعدمالققيرعنوتسقط

المصالحفيتصرفأنهاالجزبةوحكم،كافةعنهمتسقطوبإسلامهم،عليهصالحوامامنهم

ولاالأخرياليؤمولابأللهيومنوتلاالذلىقعلوا<:تعالىقولهفيهاوالاصل.العامة

يعطواحئئال!تباوقواالذلررمنالحقديئيديؤتولأورسولهأللهحزممايحرمون

.[92:الئوبة]<صغروتوهم)3(بدعنالبزية

النفل:هـ-

شيئاسهامهمعلىزبادةفيعطيهم،حرينبمهمةالقيامإليهطلبلمنالإمامبجعلهما:النفل

عندإرسالهمكانإذا،الوبععلىالنقلهذابزبدلاانعلىخمسهاإخراجبعدالغنيمةمن

مسلمة:بنحبيبلقولمنهارجوعهمبعدكانإنالثلثعلىولا،العدوأرضدخول

.)4("الرجعةفيوالثلث،البدابةفيالوبعنفلا!اللهرسولشهدت)"

ومهادنة.بصلحلا،والقمالبالحرب:عنوة)1(

وأخذ،دينازااليمناهلمن!ساللهرسولاخذفقد،وفقزاغنيالحالبحسبدراهمعشرةأو،دينايىالىنقصهاويجوز)2(

دنانير.اربعةالئ!ايماهلمن

.(2852)ماجهابنورواه.0275()داودابورواه)4(.اذلاءمنقادونأغنياءوهمبايديهميسلمونها)3(
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:الحرباسرىفي:عشرةالحاديةالمادة

،يفادوناو،يقتلونهلالكافرينمنالحرباسرىحكمفيالمسلمينمنالعلماهلاختلف

ذلكومن،البابهذافيمجملةالاياتورودخلافهموممبب؟يسترقوناو،عليهميمناو

.[4:محئدسورة[<فداءدمافابعدفافإفاالوئاقفشذواأثخننموورإذآحق+الرقابفغرب<:تعالىقوله

يفاديهمأو،فداءبدونسراحهمفيطقالأسرىعلىيمنانبينالإمامتخترالكريمةالايةفهذه

وجدتموهر<حئثالسثركينفاقنلوا>:تعالىوقرله.رجالاوسلاجاومالمنيشاءبما

.يفادوااوعليهمليمناسرهمدونالمشركينبقتلقاضية.[5:التوبة]

صالحفييراهبماوالاسترقاقوالمن،والمفاداةالقتلبينمخييرالإمامانيرىالجمهورغيران

بعضعلىومن،اخرينوفادى،الاسرىبعضقتلا!!اللهرسولانالصحيحفيثبتإذ،المسلمين

وسلم.وصحبهوالهمحمدنباخاعلىصلاللهم.للمسلمينالعامةالمصلحةيحققبماتصرفااخر

الثانيالفصمل

والعقليةالبدنيةوالزياضات-والمناضلة-السباقفي

:موادخمسوفيه

:الرياضاتهذهمنالمقصودالغرضفي:الأولىالمادة

الاستعانةهوبالقروسيةالإسلامصدرفيتعرفكانتالتيالرياضاتهذهجميعمنالغرضإن

ولا،وجمعهالمالعلىالحصولمنهاالغرضيكنولم،عنهوالدفاعونصرتهالحقإحقاقعلىبها

حالآكرهيكما،فيهاوالقسادالأرضفيالعلومنذلكيستتبعماولا،الظهوروحثالشهرة

علىالقدرةواكتسابالتقويهواختلافهاعلىالرياضاتكلمنالمقصودإن.اليومالمرتاضين

غيرعلىفهمهاومن،الاسلامفيالرياضةتفهمانيجبهذاوعلى،تعالىاللهسبيلفيالجهاد

.الحراموالقمار،الباطلاللهومنسمئقصدإلىالحسنقصدهاعناخرجهافقدالنحوهذا

.[06:الأنفال[<قوؤمناشتطعتممالهموأعذوا<:تعالىقرلهالرياضةمشروعيةفيوالأصل

فيوالقؤة،)1("الضعيفالمؤمنمناللهإلىواحبخيرالقويالمؤمن":ا!الرسولوقول

.والبرهانوالحبة،والسنانالسيفتشملالإسلام

.(4168)ماجهابنورواه.(2/037)احمدالامامورواه.اقدركتاب()34مسلمرواه)1(
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ذللن:فيهيجوزلاوما،الريابناتانواعمقالونفيهيجوزفيما:الثانيةالماذة

وفي،والإبل،الخيلسباقفيالمسلمينعلماءبينخلافبلاالرهنوأخذ،المراهنةتجوز

.)1("نصلأوحافرأوخف!فيالاسبقلا":ايرو!الرسوللقولوذلكبمالمناضلةوهيالرماية

وأما.رمايةأوسباقفيالقائزويأخذهرهنايوضعماهومعاوالباءالسينبفتحالسبقمنوالمراد

وأالدزاجاتأوالاقدامعلىوالجريوالسباحةكالمصارعةالرياضاتأنواعمنهذهعداما

وكحل،البحريةالزوارقأو،والحميرالبغالعلىوكالسباق،الاثقالوكحمل،السنارات

فيهايجوزلافإنهجائزةرياضاتكانتوإنفإنها،واستنلهارهاحفطهاأوالعلميةالمسائل

زيدبنلركانةاعين!الزسولبمصارعةالجوازعلىيحتجولاالصحيحعلىأخذهولارهنوضع

لاكما.للمصارعةرهناركانةجعلهاالتيغنمهعليهردوغلبهصارعهلمااشالرسولفإن

كانذلكفإن،الرومغلبمسالةفيغلبهالمأمنهاالزهنوأخذهلقريشيىالصديقبمراهنةيحتج

التشربع.منكثيبرنزولقبلالإسلامصدرفي

هذهأنهيفقطالحديثفيالمذكورةالثلاثةفيوأخذهالرهنجوازحصرفيوالحكمة

الجهادلان؟فيهلهاأثرفلاالرياضاتأنواعمنعداهاماوأما،الجهادفيأثيرذاتالثلاثة

والطائراتاليومالدباباتقيستوإن،بالسهامالرمايةوعلىوالإبلالخيلركوبعلىيعتمد

الجهادفيكبيراثرمنلهالما،فيهاالرهناخذوجازبينهاالمسابقةلصحتوالخيلالإبلعلى

أنواعمنالرهنأخذفيالشارعأذنلوأنهكما.البدنيةالرياضاتسائرمنالمقصودهوالذي

بهايتعيشونمهنةالرياضاتالناسبعضلاتخذالحديثفيالمذكورةالثلاثةغيرالرياضات

لاجلهالرياظتشرعتالذيالسنريف!الغرضينسىوعندئذ،بواسطهاالرزقويكتسبون

اللهيعبدبأنوذلكالارضفيالباطلوإبطالالحقإحقاقأجلمنالجهادعلىالتقرنيوهو

.يشقواولا،وأخراهمدنياهمفيالناسيسعدحتىشرعهعلىويستقاموحده

والمناضلة:السباقفيالرهنوضعكيفيةفي:الثالثةالمادة

بعضأوخيريةجمعيةأوالحكومةتضعهأنوالمناضلةالسباقفيالرهنوضعفيالأولىإن

إلابهيرادلاالذيالخالصللئشجبعويتمحضشبهةكلمنليخلووذلكبمالمحسنينالأفراد

المتناضليناوالمتسابقينأحدالرهنيضعانباسلافانههذاومع.للجهادالإعدادفيالترغيب

ناالجمهورواجاز.مثلادينايىمائةاوعشرةمعيفلكسبقتنيان:لصاحبهاحدهمايقولكأن

.(227/)6الترمذيورواه.()2574داودابورواه)1(
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رأيوهذا،شيئاهويضعلاأنعلى)1(معهماثالثاأدخلاإنالرهنالمتسابقينمنكليضع

.اخرونورضيهمالك)2(واباه،المسيبينسعيد

والمناضلة:السباقكيفيةبيانفي:الرابعةالمادة

يلى:مافيهيراعىأنفينبغيالسباقأما

.طيارةاودبابةاو،بعيراوفرسمنالركوبتعيين-1

مثلا.وفرسبعيربينيسابقفلاعليهالمتسابقجنستوحيد-2

.جداطويلةولاجداقصيرةتكونلاانعلىالمسافةتحديد-3

رهن.علىالمسابقةكانتإنالزهنتعيين-4

الحكميأمرثم،بعضالبعضهامحاذيةحوافرهاتكونواحداصفاالمتسابقينخيولتصفثم

نهايةعلىويكون،تكبيرةاخرمعالمتسابقونفينطلقثلاثايكبزثم،والتهيؤبالاستعدادالمتسابقين

الذيهومنلينظراالمسافةنهايةخط:الخططرفعلىمنهماكلوقفقد،حكمانالمساقة

علىتوزعفالجوائزمجموعةالسباقحلبةضمتوإن.القائزفيكونالمتسابقينمنأولاإليهيصل

ثم،المرتاحثم،البارعثم،التا!لىثم،المصلىويليه،المجلىبأكبرهافيفوزفقطمنهاعشرة

بعدمنيعطىولا،القسكلوهوالسكيتثم،اللطيمثم،المؤملثم،العاطفثم،الحظي

قوله:فيذلكعنا!رالرسوللتهي؛السباقفيالجنبولاالجلبيجوزولا،شيئاالقسكل

ويزجرهفرسهعلىيصيحمنالمسابقيجعلانوالجلب)3("الإسلامفيشفارولاجنبولا"

عليه.ويستحثهالجريعلىفرسهيحرضآخرفرشاجنبهالىالمسابقيجعلانوالجعب،ليسرع

أفضلوهي،ذلكإلىوماالرشاشأووالبندقيةبالنشاهببالرميالمسابقةوهيالمناضلةوأما

نامنإلياحبترمواوانواركبواارموا":او!رالرسوللقول؛إليهاومابالخيلالسباقمن

.معروفهوكماالركوهبمناقوىالجهادفيالرميتاثيرلأنوذلك؛")4(تركبوا

يل!:مايراعيأنالمناضلةفيوينبغي

الرمايةيحسنونمنبينتكونأن-1

كلاصبحالمتسابقينمنكلوضعإنلاع!له؟اقمارشبهةعنبالقضيةالخروجعيهاوالحامل،المحللبمسالةتعرفالمسالةهذه)1(

صورعنالفورةبعدتفقدرهئايضعلايينهماثالثاادخلاإناما،المفامرينحالوهذه،الغرممنويخافالغنميرجوواحد

.والانصافالعدلمنخاليةآنهاوراىالقيمابنالمسألةهذهوانتفداقمار

.كهـ(4/435.3)احمدالامامرواه)3(.رفضهأي)2(

.(كهـ4/1)احمدالإمامرواه)4(
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إصابة.بكذابتحديدهاوذلك،للهدفالإصاباتعددمعرفة-2

خمسالىسبقمنيقولاان:فالمبادرة،مقاضلةاومبادرةهيهلالزمايةمعرفة-3

إصاباببخمسصاحبهفضلألىيما:يقولاأنوالمفاضلة.سبقفقدرميةعشرينمنإصابات

سبق.فقدرميةعشرينمن

.وبعداقربامعقولةمسافةعلىيكونوأن،وتعيينهالهدفتحديد-4

ائذيبدأوإن،بينهماأقرعبيدأأيهمافيتشاخاوإنأحدهمايرميالرمايةعلىلاتفاق1بعدثم

الرهن.أخذسبقومن،تتمحتىطليمأوحينيكراعنبعيدةالمباراةولتجر،أولىفهوالرهندفع

العقديفسخأنالمتسابقينمنلكلفإنوعليه،بواجبليسجائزعقذوالرمايةالسباق:[تنبيه]

ينفذهوإنماتنقيذهعلىيجبرفلاوعدامنههذاكان...كذافلهسبقنيمن:قالومن،شاءمتى

عليهاو،كذافليعطنيمنكمسبقتهمن:قالومن.محرمالوعدخلفلأن؛وكرئاتقوىصاحبه

شرعي.حقبغيرمالاكتسابطريقةوأصبج،المشروعالشباقجنسعنخرجلانه؛يجوزفلاكذا

:بغيرهولابوهنفيهالمسابقةيجوؤلافيما:النبامسةالمادة

منهذازمانناألعابمنماثلهماوما،والشطرنج،التردلعبفيوالمسابقةالمباراةتجوزلا

بشرطالقدمكرةلعبةوتجوز،ذلكإلىوما،الطاولهوكرة"والديمنو""والورق""الكيرم"

لاوأن،الأفخاذفيهاتكشفلاوأن.للجهادصالحةناميةالبدنقوةعلىالحفاظبهاينويأن

ذلك.ا!لىوماوشتيمسبمنوالباطلالروروقولالرفثمنتخلووأن،الصلواتلهاتؤخر

وا،تعالىاللهكتابمنجزءاكذاحفظمن:يقولانمحسنلأييجوز:[تنبية]

وأالمالمنكذافلهحساييةأو،فرضيةمسألةكذاحلاو،ع!ا!رالرسولاحاديثمنحديما

العلممسائلحفظوعلى،ا!كراللهرسولوسنةاللهكتابحفظعلىالتشجيعبقصدالمتاع

ناالرهنواضعوعلى،تركهااوشاءإنالجائزةاخذسابقمننجحوان،للامةمنهابدلاائتي

القائز.لصاحبهبهيسلم

البيوعقي:الثالثالفصل

:موادتسعوفيه

وأركانه:،وحكمته،البيعحكمفي:الأولىالمادة
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البيع:حكمأ-

.275[:البقرة<[الربوأوحرمالبئعالله>وأحل:تعالىقال،العزيزبالكتابمشروغالبيع

)1("لبادحاضريبعلا":وقالواشترىابيالنبيياعفقد،معاوالعمليةالقوليةوبالسنة

)2(."يتفرقالممابالخيار"البيعان:وقال

حكمته:-ب

ولاحرجبغيرأخيهيدفيمماحاجتهالإنسانبلوغهي:البيعمشروعيةفيالحكمة

.مضرت

اركانه:-ج

وهي:،خمسةالبيعاركان

سفيه.غيررشيدا،بيعهفيلهماذونااو،يبيعلمامالكايكونانولابذ،البائع-1

له.يؤذنلمصبياولا،سفيهايكونلابانالتصرفجائزيكونأنولابد،المشتري2-

لدىمعلوما،تسليمهعلىمقدوزاطاهرامباخايكونأنمنولابد-المثمن-المببع-3

بوصفه.ولوالمشتري

بعتاش،:البائعفيقول،كذابعني:نحوبالقولوالقبولالإيجابوهي،العقدصيغة4-

.إياهفيناوله،مثلاثوبابعني:يقولكأنبالقعلأو

.)3("قىاضعنالببعانما":اعل!لقوله؛الطرفينرضابدونبيعيصجفلا،التراضي-5

يصغ:لاوما،البيعفيالشروطمنيصخفيعا4الثانيةالمادة

:الشروطمنيصحما-ا

وذللش،بطلوإلاالبيعصجالمشروطالوصفوجدفلن،البيعفيوصفاشتراطيصج

مثلا.حديدمنبابهيكونأنمنزلفياو،اصفرورقهيكونأنكتابفيمشتريشترطكان

بائعأو،كذامحلإلىعليهاالوصولدابةبائعكاشتراطخاصةمنقعةاشتراطيصحكما

قدإذ؛كسرهحطبامشترأو،خياطتهثوبامشتريشترطأو،مثلاشهرابهاالسكنىدار

.(2175،2176)ماجهابنورواه.(1223،)1222الترمذيورواه.(3)ميهداودابورواه)1(

.(1246.1247.ك!51)الترمذيورواه.البيوعكتاب.()47مسلمورواه.(76.77/)3البخاريرواه)2(

حسن.بسند()2185ماجهابنرواه)3(



الخيارحكم/البيوع

ع!اظ!.اللهرسولعنباعهالذيبعيرهحملانا!اللهرسولعلىجابراشترط

:ال!ئروطمنيصخلاما-ب

لقوله؛وحملهكسرهالحطبمشترييشترطكأن،واحدبيعفيشرطينبينالجمع-1

.)1("دبيعفيشرطانولا،ود!غسلصيحللا":ا!

نااو،المشترييبيعهالاانالذابةبائعيشترطكان،البيعبأصليخلمايضترطأن-2

كل!شد:لقوله؟شيئايبيعهأو،يقرضهأنعليهيشترطاو،مثلاعمرايهبهااو،زيداه!يعهالا

.)2("عندكليسماهيعولا،بيعفيشرطانولا،وبيغسلصيحل"لا

عنديخسرلاأنيشترطكانوذلك:هووييطل،العقدمعهيصحالذيالباطلالشرط-3

صحيح؛والبيعباطلهذينمثلفيفالشرط،لهالولاءانالعبدبائعيشترطاناو،المشتريلبيع

.)3("شرطمائةكانوان،باطلفهواللهكتابفيليسشرطااشترطمن":اتن!رلقوله

البيع:فيالخيارحكمفي:الثالثةالمادة

وهي:،مسائلعدةفيالبيعفيالخيارشرع

وأاليعإمضاءفيالخيازمنهمافلكليتفزقاانقيلالمجلسفيوالمشتريالبائعدامما-1

بيعهما،فيلهمابوركوبيتاصدقافإن،يتفرقالممابالخيارالبيعان":اتن!رلقوله؟فسخه

.)4("بيعهمابركةمحقتوكذباكتماوان

تنقضيصبالخيارإذافهما،ذلكعلىفاتفقاللخيارمعيتةمدةالبائعيناحداشترطاذا-2

.)5("شروطهمعلىالمسلمون":كل!!دلقوله؛البيعيمضيثم،المدة

يساويماباعهبأنفاأكثرالثلثالغبنبلغبأن،فاحشاغبناالاخرأحدهماغبناذا-3

لقوله؛المعلومةبالقيمةالأخذأوالفسخللمشتريفإنمثلابعشريناو،عشربخمسةعشرة

خديعة،لااي)6("خلابةلافقرابايعتمن":ظ!لضعفالثراءفيو!نكان!إرياعلير!

البيع.بفسخأوْ،اليهالزائدبردغبنهمنعلىرجعغبنانهظهرمتىفإنه

.()1234الترمذيورواه.(35)يوداودابورواه()1

.()86البيوعفيالنسائيورواه.(123/)1البخاري)2(رواه

صحيح.وهو(16/)2الحاكمورواه.(9345.)3457داودابو)3(رواه

.)47(البيوعكتابومسلم(76،77،84،85/)3البخاري)4(رواه

صحيح.وهو(94/)2والحاكمالأقضيةكتاب()12داودابو)3(رواه

.(72/)2احمدالإمامورواه.البيوع(كتاب)48مسلم)6(رواه
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وأبطن،الصالحاظهراو،القبيحواخفىالحسناظهربأنالمبيعفيالبائعدلساذا-4

ايرهـر:لقوله؛الإمضاءأوالقسخفيالخيارللمشتريفإنالشاةضرعفياللبنجمعأوالقاسد

وإنأمسكشاءإنيحلبهاأنبعدالنظرينبخيرفهوابتاعهافمنالغنمولاالإبلتصروالا)"

.)1("تمرمنوصاعاردهاشاء

المساومةحالبهورضيالمشتريعلمهقديكنولمقيمتهينقصعيببالمبيعوجدإذا-5

بيعااخيهمنباعلمسلميحللا":صت!يهشدلقوله؛القسخاوالإمضاءفيالخيارللمشتريفإن

.)3("منافليسغشنامن)":الصحيحفيا!و!وقوله.)2("لهبيتهإلاعيبفيه

ثمللاخرمنهماكلحلفالسلعةوصنيفيأوالثمنقدرفيالبائعاناختلفإذا-6

هينةولاقائمةوالسلعةالمتبايعاناختلفإذا"):رويلما؛فسخهأوالبيعإمضاءفيبالخيارهما

.)4("تحالقالأحدهما

همنوعة:البيوعهنانواعبيانفي:الرابعةالمادة

بالباطلالناساموالاكلإلىالمؤديالغررمنفيهالماالبيعمنانواعاايرهـراللهرسولمنع

ذلك:من،المسلمينبينوالخصوماتوالنزاعالأحقاداثارةإلىالمفضيوالغش

ممنقبضهاقيليبيعهاثمسلعةيشتريأنللمسلميجوزلا:قبضهاقبلالسلعةبيع-1

ابتاعمن":وقوله.)5("تقبضهحتىتبعهفلاشيئااشتريتإذا":ير!القوله؛منهاشتراها

."مثلهإلاشيءكلأحسبولا":عباسابنقال.)6("يستوفيهحتىيبعهفلاطعائا

معلا،يخمسةبضاعةالمسلماخوهيشتريانللمسلميجوزلا:المسلمعلىالمسلمبيع-2

علىبعضكميبعلا":!اط!لقولهوذلك؛بأربعةلكأبيعهاوأناصاحبهاإلىردها:لهفيقول

.)7("بعضليع

.()14البيوعفيالنساليورواه.(48)داودابوورواه.البيوعكتاب()4مسلمورواه.(3/29)البخاريرواه)1(

.(032/)5الكبرىالسننفيالبيهفيورواه.(8/)2الحاكمرواه)2(

.(3/894)احمدالإمامورواه.الإيمانكتاب()146مسلمرواه)3(

ماوهذا.(/45)2الحاكمورواه.؟)2186ماجهابنورواه.(3511)داودأبورواه:مختلفةبرواياتالسنناصحابرواه)4(

ويشكل،اعدلهاالوجهوهذاكبيرخلاففيهاالمسألةوهذه.4تراولاتحالفولابهاحكمكانتفإن،لئنةلاحدهماتكنلم

قيمتها،يعادل،قيميلهاكانإنبالقيمياوْ،مثليللسلعةكاناذابالمثليوتنحل،نفدتبانقائمةالسلعةتكنلماذاالأمر

قائمة.والسلعة:جملةتذكرلمالحديثهذارواياتبعضوفي

.(3/88098.09)البخاريرواه)6(.(3/9)الدارقطنيورواه.(2!ه/)3احمدالامامرواه)5(

.(17)البيوعفيالنسائيورواه.(63/)2احمدالإمامورواه.(2171)ماجهابنورواه.()2912الترمذيرواه)7(
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وإنما،شراءهايريدلاوهوشيئاسلعةفييعطيانللمسلميجوزلا:)1(النجشبيع-3

إنها:شراءهايريدلمنيقولانيجوزلاكما.بالمشتريفيغررالسوامبهيقتدياناجلمن

رلنيثي:عمرابنلقول؛لاأمصاحبهامعتواظأوسواءبالمشتريليغرركاذباوكذابكذامشتراة

.)2("تناجشواولا":اطوقوله."التجقعناطداللهرسولنهى"

،حرامالىمفضئاولا،نجساولا،محرمايبيعانللمسلميجوزلا:النجسالمحزمبغ-4

؛خمرايتخذهلمنعنبولا،صنمولا،ميتةولا،صورةولا،خنزيرولاخمرلبيعيجوزفلا

اللهلعن)ا:وقوله.)3("والأصناموالخنزيروالميتةالخمربيعحرماللهإن"):ا!يمقوله

وا،نصرايخمااويهوديمنيبيعهاحتىالقطافأبامالعنبحبسمن":وقوله.)4("المصورين

.)5("بصيرةعلىالنارتقخمفقدخمرايتخذهاممن

ظهرعلىصوفولا،الماءفيسمكيباعفلا،غررفيهمابيعيجوزلا:الغرربيع-5

قيلحبولا،صلاحهابدوقيلثمرةولا،ضرعفيلبنولا،بطننفيجنينولا،شاة

وصفهابدونأو،حاضرةكانتإنوفحصهاتقليبهاأوإليهاالنظربدونسلعةولا،اشتداده

فإنهالماءفيالسمكتشتروالا":ا!و!رلقولهوذلك؛غائبةكانتإنوكفئتهانوعهاومعرفة

علىصوفاو،يطعمحتىتمريباعانا!راللهرسولنهى":!هعمرابنوقول.)6("غرر

التمرةبيععنا!و!راللهرسولنهى":وقوله.)7("لبنفيسمناو،ضرعفيلبناو،ظهر

اجمماوقول.)8("أخيلثمالتستحلفبمالتمرةاللهمنعإذا":وقال.تحمر:قال"تزهيحتى

لمسوالملامسة.)9("البيعفيوالمنابذةالملامسةعنا!اللهرسولنهى":!هالخدريسعيد

الاخروينبذ،ثوبهالرجلينبذأنوالمنابذة،يقلبهولاالعهارأوبالليلبيدهالاخرثوبالرجل

تقليب.ولا،فحصولا،نظرغيرمنبيعهماذلكويكون،ثوبه

كليعقدبل،واحدةبيعةفيبيعتينيعقدأنللمسلميجوزلا:بيعةفيبيعتينبيع-6

حق.بدونمالهأكلأو،المسلمأذيةالىالمؤديالإبهاممنذلكفيلما،حدةعلىصفقة

فثنروها.عليهاالسوامليوقعلهانماشرالهاقصدبدونالشلعةفيالزيادة:الشرعوفي،ليصادمكانهمنالصيدتنفير:لغهالنجق)1(

.2174()ماجهابنورواه.71(/6)النساليورواه.(4013)الترمذيورواه.(3438)داودابورواه)2(

.803(/4)أحمدالإمامورواه.(3/111)البخاريرواه)4(.(3486)داودابورواه)3(

.المرامبلوغفيالحافظوحسنه.(3/91)الحبيرتلخيحىفيحجروابن.09(4/)الزوالدمجمعفيالهيثمياورده)5(

وفي.مسندهفياحمدالإمامورواه.258(/01)الكبيرالمعجمفيوالطبراني.(5/034)الكبرىالسننفيالبيهقيرواه)6(

صالح.وهو(3/15)الدارقطنيرواه)7(.بهيصلحشامذوله،مقاذسنده

.(2217)ماجهابنورواه.(3/221)احمدالإمامرواه)8(

.0217()ماجهابنورواه.(7/026)النسائيورواه.(3/29)البخاريرواه)9(
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عشربخمسةاو،حالابعشرةالشيءبعتك:لهيقولانمعها:صوربيعةفيبيعتينولعقد

المنزلهذابعتك:لهيقولانومعها.امضاهاالبيعتينايلهيبينولم،البيعويمضياجلالى

مثلا،بدينارمختلقينشيئينأحديبيعهأنومنها.بكذاكذاتبيعنيأنعلىبكذا،مثلا

عننهىأنه":1روهـرعنهرويلما؛اشترىقدالشيئينأيالمشترييعرفولم،العقدويمضي

)1(."بيعةفيبيعتين

عنهرويلما؛بحالالعربونياخذاوْ،عربونبيعيبيعانللمسلميجوزلا:العربونبيع-7

يكتريأو،الشيءالرجليشتريأنهويبانهفيمالكقال.)2("العربوندبيععننهىأته":ا!

."لكأعطيتكفماالكراءأوالسلعةتركتانأتنيعلىديناراأعطيتك":يقولثم،الدابة

يملكهانقيلشيئااو،عندهليستسلعةيبيعانللمسلملجوزلا:عندهليسمابيع-8

ولذا؛المبيعةالسلعةعلىالحصولعدمحالفيوالمشتريالبائعاذيةمنذلكاليهيؤديقد"

.)4("قبضهقيلالشيءبيععنونهى".)3("عندكليسماتبع"لا:اروهـرقال

المعدومليعحكمفيهوإذ،بديندينايبيعانللمسلميجوزلا:بالدينالدينبيع-9

بنقنطاررجلعلىلكيكونان:بالذينالدينبيعومثال.هذايجيزلاوالاسلام،بالمعدوم

إلىشاةرجلعلىلكيكونان:اخزومثال.اجلإلىريالبمائةاخرالىفتبيعهأجلإلى

اجلإلىريالابخمسينبعنيها:لكفيقول،لكادائهاعنالمدينيعجزالأجليحلفلمااجل

يأ،)3(بالكالئالكالئبيععنا!و!راللهرسولنهىوقد،بديندينابعتهقدفتكون،احر

بالدين.الدين

اقلبثمنلهباعهممنيشتريهثم،أجلإلىشيئايبيعانللمسلميجوزلا:العينةبيع-01

الىخمسةاعطىكمنيكونبخمسةمنهاشتراهثم،بعشرةإياهباعهاذالأنه؛بهباعهمما

))اذا:ا!و!رقولهوذلك؛والاجماعوالسنةبالكتابالمحرمالنسيئةرباعينوهذا،بعشرةاجل

أنزلاللهسبيلفيالجهادوتركواالبقرأذنابواتبعوابالعينةوتبايعواوالدرهمبالدينارالناسضن

منغلامابعتإني:لعائشةامراةوقالت.)6("دينهميراجعواحتىيرفعهفلابلاءبهمالله

لهافقالت.نقدادرهمبستمائةمعهاشتريتهوانياجلإلىنسيئةدرهمبممانمائةالارقمينزيد

.()941مالكالإمامرواه)2(.وصححهالترمذيورواه،مسندهفياحمدالإمام)1(روه

.()2187ماجهابنورواه.(له!9/)7النسائيورواه.()1232الترمذيورواه.(3)3!مداودابورواه)3(

.(71.72/)3الدارتطنيرواه)3(.البيوعكتاب()55البخاريرواه)4(

.(له!/)2احمدالإمامرواه)6(
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نأإلابطلقداعريراللهرسولمعجهادهان،بعتماوبشاشتريتمابش":ر!مجيهاعائشة

.)1("يتوب

فييبيعهاأنيريدبسلعةالبلدعنالغريباوْالبادياتىاذا:للباديالحاضربيع-11

يومبعدللثأبيعهاوأناعنديالسلعةاترك:لهيقولأنللحضرييجوزلايومهابسعرالسوق

حاضريبعلا)":ءد5اصزق!لقوله؟السلعةتلكإلىحاجةفيوالتاس،اليومسعرمنجصراعيملاماو

.)2("بعضمنبعضهماللهيرزقالناسدعوا،لباد

فيخرجالبلدإلىقادمةبالسلعةيسمعانللمسلميجوزلا:الزكبانمنالشراء-12

فيلما؟شاءكمافيبيعهايدخلهاثم،هناكمنهمفيشتريهاالبلدخارجالركبانمنليتلقاها

اللهرسولقالولذا؛وغيرهمتخارمنالبلدبأهلوالإضرار،السلعةبأصحابالتغريرمنذلك

.)3("لبادحاضريبعولاالركبانتلقوالا)":ءد5اص!فى

يجمعبمعنى،الناقةأو،البقرةأو،الشاةيصريأنللمسلميجوزلا:المصراةبيع-13

منذلكفيلما؛فيبيعهاشرائهافيالناسفيرغب،حلوبوكانهالترىائاماضرعهافيلبنها

بخيرفهوذلكبعدابتاعهافمن،والغعمالإبلتصروالا":ع!اكرقال،والخديعةالغش

.)4("تمرمنوصاعاردهاسخطهاوإن،أمسكهارضيهاإن،يحلبهاأنبعد،النظرين

وقد،يشترياوشيئايبيعأنللمسلميجوزلا:الجمعةلصلاةالاخيرالنداءعندالبيع-14

الذينيايها>:تعالىلقوله؛المنبرعلىالإماممعهيكونالذيالاخيرالنداءالجمعةلصلاةنودي

.[9:الحميةصرة]<البتعوذروااللهدتجرإليفاسعواالجمعةئوممنللقحلؤةنودياذاءانوأ

كيلا،بزبيبخرصاالكرمفيعنبايبيعأنللمسلميجوزلا:المحاقلةأواللزابنةبيع-15

فيهرخصفقدالعرايابيعالاكيلابتميرالنخلفيرطباولا،كيلابحمبسنبلهفيزرعاولا

خمسةتمرهنيتجاوزلانخلاتاونخلةالمسلملأخيهالمسلميهبانوهو،ظ!شتدالنبي

.تمرابخرصهامنهفيشتريها،رطبهمنيجنيأنأرادكلماعليهبدخولهيتضررثم،أوسق

نأوالمزابنة،"المزابنةعناعصياللهرسولنهى":عنهمااللهرضيعمرابنقولالاولودليل

وإن،كيلابزبببيبيعهأن)6(كرماكانوإنكيلا،بتمرنخلاكانإن)5(حائطهثمريبيع

ضعف.صندهوفى52(/3)الدارقطنيرواه)1(

.(042/)2أحمدالامامورواه.()47البيوعفيداودابوورواه.البيوعكاب()4مسلمورواه.(29.49/)3البخاريرواه)2(

.(152/)3احمدالإمامورواه.البيوعكتاب(11.91)مسلمورواه.(29.49/)3البخاريرواه)3(

.()14البيوعفيالنسائيورواه.()48البيوعفيداودأبوورواه.الببوعكتاب()4مسلمورواه(/29)3البخاري)4(رواه

العنب.:الكرم)6(.والحديقةالبستان:الحائط)5(
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ثابببنزيدقول:الثانيودليل.)2("كلهذلكعننهى،كيلا)1(بطعاميبيعهانزرعاكان

.)3("بخرصهايبيعهاانالعريةلصاحبرخص"ا!و!النبيان!ه

معلوما،يستثنيهمايكونانالابعضهويستثنيشيئايبيعانللمسلميجوزلا:الثنيابيع-16

الغررمنذلكفيلما،معلومةغيرشجرةاونخلةمنهيستثنيانيصجلامثلابستاناباعفإذا

.)4("تعلمأنإلاوالثنيا،والمزابنةالمحاقلةعناشاللهرسولنهى":جابرلقولوذلك،المحرم

:الثماواصولبيعفي:الخامسةالمادة

الثمرةفإنثمرهظهرقدوالشجر،الميرقدالعخلكانفإن،شجرااونخلاالمسلمباعاذا

ابرتقدنخلاباعمن":!اظ!لقوله؛للبائعفهيوإلا،المشترييشترطهاانالاللبائع

.)5("المبتاعيشترطأنإلاللبائعفعمرتها

:والضرفالربافي:السادسةالمادة

الربا:-أ

نسيئة.وربا،فضلربا:نوعانوهو،مخصوصةالمالمناشياءفيالزيادةهو:تعريفه-1

قنطاركبيعوذلك،متفاضلابجنسهالربافيهيجريمماالواحدالجنسبيعهو:الفصلفربا

أوقيةبيعأو،كأمثلاالتمرمنونصفبصاعتمرصاعبيعأو،مثلااقمحمنوربعبقنطارقمح

مثلا.فضةمنودرهمباوقيّةفضة

ءامنواالذفييهايها>:تحريمهفيتعالىقالالذيوهو،الجاهليّةربا:قسمانالثسيعةوربا

اخرعلىللمرءيكونان:وحقيقته.[013:عمرانال]<مصعفهأضعفاالرلبراتأ!لوا!

عليهزاديقضهلمفإذا،عليكازيداوتقضينياناما:لهيقولاجلهيحلولمأ،مؤلمجلدين

،أضعافتإلىالزمنمنفترةفييتضاعفحتىوهكذا،أخرىمدةوانتظرهالمالمننسبة

بعيد.اوقريباجلإلىعشربخمسةمثلادنانيرعشرةيعطيهأن:أيضاالجاهليّةرباومن

وأ،الشعيرأوالبرأو،النقدينكأحدالربافيهيجريائذيالشيءبيعوهو،النسيئةوربا

اجلالىقمحابقنطارتمراقنطازاالرجليبيعكأنوذلك،نسيئةالربايدخلهمماباخرالتمر

مثلا.أجلالىفضةدرهماوعشرينبمائةذهبادنانيرعشرةيبيعاو،مثلا

الحث.:هنابال!امالراد1()

صحيحه.فيالبخاريرواه(!ا0(2265)ماجهابنورواه.(7/027)النسائيرواه)2(

.247(.3/201.015)البخاريرواه(!؟.وصححه(1313."1224.0912.13)الترمذيرواه)4(
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.[275:البقرة]<الربوأوحزمالبيعاللهوأحل>:تعالىاللهبقولمحرمالربا:حكمة-2

عثيهح!:الرسولوبقول.<مصعقةاضحعفاالرفياتأ!لوالاءامنوأالذهينيهايها>:!ضوبقوله

يعلموهوالرجلجملهربادرهثم":وقوله.)1("وكاتبه،وشاهديه،ومؤكلهالربااكلاللهلعن"

الرجلينكحانايسرهابائاوسبعونثلاهةالربا":ض!يهشدوفوله.)2("زبيةوثلانينستمنأشد

قيل:"الموبفاتالسيعاجتنبوا":عديهاللأوقوله.)3("المسلمالرجلعرضالرباارلىوإن،أمه

واكل،بالحقإلااللهحرمائتيالنفسوقتل،والسحر،باللهالشرك":قال.؟هيمااللهرسوليا

.)4("الغافلاتالمؤمناتالمحصناتوقذف،الزحفيوموالتوئي،اليتيممالواكل،الربا

جميعفيالعامةالحكمةعلىزيادةالرباتحريمفيالظاهرةالحكممن:تحريمهحكمة-3

فإنها:وتركافعلابالطاعةالعبدإيمانامتحانوهيالشرعيةالتكاليف

بالباطل.يؤكللئلا،المسلمامالعلىالمحافظة-ا

الاحتيالمنالخاليةالسنريفةالمكاسبمناوجهفيمالهاستثمانرإلىالمسلمتوجيه-2

كالقلاحةوذلك،والبغضاءالمسلمينبينالمشاقةيجلبماكلعنوالبعيدة،والخديعة

النطيفة.الصحيحةوالتجارةوالصناعة

وكراهيته.بغضهلهوالمسببة،ومشافتهالمسلمأخيهعداوةإلىبالمسلمالمفضيةالطرقسد-3

والظلمالبغيوعاقبة،ظالمباغالربااكلإذ؛هلاكهإلىبهيؤديماالمسلماتجنيث4-

اللهرسولوقال.23[:يون!<]أنفسكمعكبغينكمانماالاس>يأئها:تعالىقال،وخيمة

ق!لكمكانمناهلكفانهالشحواتقوا،القيامةيومظلماثالظلمفإن،الظلم"اتقوا:صتا!
ءاعليهس!

.)5("محارممواستحلوا،دماءهمسفكواانعلىحملهم

ويداينه،،فائدةبلاالمسلماخاهفيقرضلاخرتهليتزؤدالمسلموجهفيالبرأبوابفتح5-

بينالمودةيشيعماهذاوفي،اللهمرضاةابتغاءويرحمهعليهوييسر،ميسرتهوينتظر

بينهنم.والتصافيالإخاءروحويوجد،المسلمين

احكمامه:-يي

والقمح،،والقضة،الذهب:وهي،ستةالربويداتاصول:الرناتأىول-1

.(227آماجهابنورواه.وصححه(.؟012الترمذيورواه(.!البيرعفيداودابوورواهمهـ26./1393احمدالإمام"واه)ا

.()2274ماجهابنأرواه"6(.225/)5احمدآلامامأرواه)2

.1)2874داودابوورواه.الإيمان(كتاب)145مسلمورواه(.212لم)4البخاريارواه)4

.(11/)1الحاكمورواه.(29/)2احمدالامامأرواه)3
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بالبر،والبر،بالفضةواقضة،بالذهبالذهب":ا!لقوله؛والملح،والتمر،والشعير

هذهاختلقتفإذا،بيديدا،بسواءسواء،بمثلمثلابالملحوالملح،بالتمروالتمر،بالشعيروالشعير

)1(."بيديداكانإذاشئتمكيففبيعواالاصناف

هذهمعاتفقماكل،عليهماللهرحمة،والائمةوالتابعينالصحابةمنالعلمأهلوقاس

،الحبوبكسائروذلك،مدخرمطعومموزونأومكيلكلمنوالعلةالمعنىفيالستة

كيلفيماإلاربالا":تعالىاللهرحمهالمسيببنسعيدقال.واللحوم،والعسل،والزيوت

."يشرباويؤكلمماوزناو

اوجه:ثلاثةمنيكونالربونباتجميعفيالربا2-

بالتمر،التمرأو،بالبرالبرأو،بالذهبكالذهببجنسهالواحدالجنسيباعأن:الأول

ا!و!:النبيلهفقال،برنيبتمرايرهـرالنبيجاءإلى"بلالا"أنالشيخانروىلمامتفاضلا،

اطوك،النبيليطعمبصاعصاعينفبعترديءتمرعندناكان:قال"؟بلالياهذاأين"من

فبعتشترياناردتإنولكن،تفعللا..الرباعين..الرباعين!.."اوه:ا!و!النبيفقال

."بهاشترثماخرببيعالتمر

بعضا،ببعضهماوالتمرالبرأو،والقضةكالذهبالمختلفانالجنسانيباعأن:الثاني

وقوله:.)2("بناجزغائبامنهاتبيعوالا":ا!ر!لقولهوذلك؛غائبوئانيهماحاضرأحدهما

.)3("وهاءهاءإلاربابالورقالذهب":وقوله."بيديدابالقضةالذهببيعوا"

الذهبيباعكأننسيئةغائبأحدهماولكن،متساويابجنسهالجنشيباعأن:الثالث

بالبرالبر":ا!لقولهغائبأحدهماأنغير،متساويابمثلمثلا،بالتمرالتمرأو،بالذهب

.(معاجزةأي،بيديدا:وهاءهاءمعنى).)4("وهاءهاءإلارئا

:الأجناسواختلافالحلولمعوبالا-ر

غيروهو.)5(نسيئةاحدهمايكونانإلاوالمثمنالتمنفيهاختلفبيعاالربايدخللا

.(73/)3احمدالإمامرواه)2(.المساقاةكتاب،)15مسلمرواه)1(

.()9325ماجهابنورواه.(1/24.35.45)احمدالإمامرواه)3(

.(م!)8احمدالإمامورواه.المساتاةكتاب()15مسلمورواه.(97.69.79/)3البخاريرواه)4(

يشترىأنعمربناللهعبدامر!قيالنبيانوردفقد،الأدلةلتعارضوذلك؟نسيئةبالحيوانالحيوانلبيعحكمفيالعلمأهل)5(اختلف

بيعاناعلمواللهالصوابالىوالأقرب.نسيثهالحيوانليععننهىلمألم!أنهوردكماالحاجةعندوذلك،أجلالىبالبعيرينالبعير

الصحيح.فيوردكما،وعدمهالتفاضلمعفجائزمناجزةكونهاما.ذلكالىداعيةضرورةتكقلمماممنوغنسيئةبالحيوافيالحيوان
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اذامتفاضلابالشعيرالملحاوبالتمرالبروليع،متفاضلاباقضةالذهببيعفيجوز.الئقدين

كيففبيعواالأشياءهذهاختلقتإذا)":ع!اص!لت!لقوله؛نسيئةاحدهمايكنلماي،لمديداكان

.)1("لعل!يداكانإذاشئتم

فقد،السلعةاوالثمنغابوسواء،غائباوحاضربنقدالربوجماتمنهيعفيماربالاكما

كما،بالمدينةالاثمتهلهيسددولمالسفرفياللهعبدينجابرجملاير!راللهرسولاشترى

ووزن،معلومكيلفيفليسلفشيءفياسلفمن":بقولها!و!رالوسولاعجازهالنعلماعن

بعيد.اجلإلىالمعثنويتاخر،نقداالثمنفيهيقدموالشلم.)2("معلوعناعجلإلى،معلويم

:الربوياتاجناسبيان-4

والقضة،جنسالذهبانهووالائمةالصحابةمنالجمهورعليهوالذي،اجناسالربويات

مختلفة،اسوالقطاني،جن!عقكلهاالنعمرواعنواع،جن!عقوالشعير،جن!عقوالقمح،جنش

جن!عق،كلهاالزيوتوانواع،جن!عقوالذرة،جنسوالارز،جنسوالحمز،جن!عقفالقول

الضانولحم،جن!عقالبقرولحم،)3(جن!عقالإبلفلحم،اجنايقواللحوم،جن!عقوالعسل

جن!عق.المحتلقةالاسماكولحوم،جنسالطيورولحوم،جنش

الأطعمة:منالربافيهيجريلاما5-

الزمنفيتكنولم،جهةمنتدخرلالانها؛ت1والخضروالقواكهمعلفيالربايجريلا

كالحبوبالأساسئةالأغذيةمنليستانهاكما،اخرىجهةمنيوزناويكالمماالأول

ع!اكل!.النبيعنالصحيخالصريخالننفيهاالوارد،واللحوم

:)4(البنوعنفي:الأؤلى:أتنبيهانأ

أسايرعلىإلاوضعمابل،بالربايتعاملاغلبهاالإسلامىالعالمسائرفيالحالتصالبنوك

إلىبلدمنكالنعحويلالضرورةاليهداتفيماإلامعهاالتعامليجوزفلاق،خالعنربويع

بنوكالهمينشئواانالمسلمينمنالصالحينالإخوةعلىوجبفقدهذاعلىوبناء.اخر

معاملاته.ساهرمنخاليةالرباعنبعيدةإسلامية

تخريجه.)1(صبق

.("0328ماجهابنورواه.(09/)7النسلأليورواه.(1321.)1311الترمذيورواه.المساقاة(كاب128.)127مسلبم)2(رواه

نسيئة.ولامتقاضلاببمفيىبعصهاليغيجوزفلاواحدجنقوالغنموالبقيرالإبللحومان،تعالىالذرحمه،مالك)3(روى

.مصارفوالجمغ،مصرف:وعرل!هاعجمئةوهيبنكجمع:)4(البنوك
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أهلمنالمسلمونالإخوةيجتمع:إنشاؤهالمقترحالإسلاميللبنكتقريبيةصورةهيوها

هومنبينهممنلهايختارون"الجماعةخزانة)"يسمونهادارإنشاءعلىويتفقون،البلد

يلى:ماعلىمقصورةالخزانةهذهمهمةوتكون.عملهاوتسيير،إدارتهايتولى،عليمحفيظ

مقابل.بدون(الإخوانأماناتحفظ)الإيداعاتقبول-1

.فائدبتبلامكاسبهمأووايراداتهمتتناسبقروضاالمسلمينالإخوةفتقرض،الإقراض-2

كلفيالخزانةفتساهم،والصناعة،والبناء،والتجارة،القلاحةميادينفيالمشاركة-3

للخزانة.وأرباخامكاسبيحققأنهيرىميدان

البلدفيفرغلهاكاناذااجربلابلدالىبلدمنالإخوانعملةتحويلعلىالمساعدة-4

اليه.التحويلالمراد

بحسبالمساهمينعلىالأرباحوتوزع،الخزانةحساباتتصفىسنةكلرأسعلى-5

الخزانة.فيسهومهم

الطمين:في:الثافي

بنسبةفيهيساهمونصندوقاالصالحينالمسلمينالإخوةمنالبلدأهليكؤنأنبأسلا

فيهيكونونمعينبنصيبفردكلمساهمةمن،عليهيتفقونحسبماأو،الشهريةإيراداتهم

دهر،حادببهنزلفمن،المشتركينبالإخوةخاصاوقفاالطندوقهذايكونأنعلى،2سوا

أنهغير..مصابهعنهبهيخففمامنهاعطيبدنفياصابةاوْ،مالضياعاو،كحريق

يلى:ماملاحظةينبغي

ذلك.علىليثاب،تعالىاللهوجهبمساهمتهالمساهمينويأن-1

يكونبحيثالمساهمينأنصبةحددتكما،للمصابينتمنحالتيالقاد-ئرفيهتتحدأن-2

التامة.المساواةعلىقائفا

والأعمال،العمراهيةليالمقاولاتالتجاريةبالمضاربات.الصندوقأموالتنميةمنمانعلا-3

المباحة.الضناعية

:الصرف-ب

اقضة.بدراهمالذهبدنانيركببعبعضابيعضهماالنقدينلبيعهوالطرف:تعريفه-1

تعالى:قال،والسنةبالكتابجائزوالبيع،البيعمنهوإذ؛حائزالصرف:حكمه-2
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شئتمكيفبالقضةالذهببيعوا":!ر!اظرراللهرسولوقال.275[:البقرة<]البيعأدله<وأحل

)1(."ييديدا

أخرىعملةإلىعملتهتحويلفيبالمشلمالإرفاقالصرفمشروعيةحكمة:حكمته-3

إليها.حاجةفيهو

بيد؛يدايكونبحيثالمجلسفيالتقابضالضرفجوازصخةفييشترط:شروطه4-

تفارقهلاوالله،لا:ل!هعمروقول."ييديداشعتمكيفبالقضةالذهببيعوا":ا!وبدلقوله

لطلحةعمرقاله."وهاءهاءإلاربابالورقالذهب":اظرراللهرسولقال،منهتأخذحتى

منخازنييأتيحتى":لهوقال،الدنانيرفأخذأوسبنمالكمنهاصطرفلمااللهعبيدابن

الدراهم.حينمذفيعطيهيعني)2("الغابة

هي:،أحكامللصرف:اخكامه-5

يزيدلابحيثالوزنفياتحدااذا،بااغضةوالفضة،بالذهبالذهبصرفيجوز-1

بعضهاتشفواولا،بمثلمملاالابالذهبالذهبتبيعوالا":ابرر!لقوله؛الاخرعلىاحدهما

تبيعواولا،بعفيىعلىبعضهاتشفواولا،بمثلمملاإلابالورقالورقتبيعواولا،بعضعلى

هاءالارئابالذهبالذهب":صقهلميذلقوله؛المجلسفيذلكوكان.)،("بناجزغائبامنها

.)4("وهاءهاءالاربابالقضةوالقضة،وهاء

!لا%:لقوله؟المجلسفيكانإذا،بفضةكذهبالجش!اخضلافمعالتفاضليجوز2-

.)5("بيديداكاناذاشئتمكيففبيعواالأشياءهذهاختلفتإذا"

."!اءهماءالا":ظلآأورلقوله؛امحضف1،ليعلماا)!ابىضشبلالمفصارفانافترقإذا-3

.)6("بيديداكان)"إذا:وقوله

:3اا.،!لم11!دع!ا:يمي!؟سا؟ا!ادةإا

المسلميشتريبانوذلك.الذمةفيموصوفبيعهو،السلفاوالسلم:!،رإةسه-1

وينتظرالثمنفيدفع،معينأجلإلىغيرهماأوحيوانأو،طعاممنبالوصفالمضبوطةالسلعة

السلعة.البائعلهقدمالأجلحلفإذا،السلعةليتسفمالمحددالأجل

.()2134البخاريرواه)2(.مناجزة:ل!ديدامعنى)1(

.(278/)7النساليورواه.()1241الترمذيورواه.المساقاةكتاب()74مسلمورواه.(79/)3البخاريرواه)3(

.()2253ماجهابن()4البيوعفيالنساليورواه.()12البيوعفيداودابوورواه.(98.79/)3البخاريرواه)4(

تخريجه.سبق)غ(.(287/)6،()4/84التمهيدفيالبرعبدابن)3(أورده
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أسلفمن)":اعلحس!الرسوللقول؛جائزوالبيع،البيعهواذ؛الجوازالسلمحكم:حكط-2

رضيعبهاسيىاينوقول.)1("معلوماجلإلى،معلومووزن،معلومكيلفيفليسلفشيءفي

.)2("والثلابوالسنتينالسنةالثمارفييسلفونوهمالمدينةأعلب!اللهرسولقدم)":عنهماالله

يلى:ماالشلملصخةيشترط:شروطه-3

يباعلا!،عملةمنعنهمانابمااوْ،فضةأوذهبمننقداالثىتيكونان-ا

نسيئة.بمثلهربوي

لاحتى،وقدرهونوعهجنسهبذكرودلك،يشسخعهـطاتا!ذ-طبمالمببر33،يمينحباز!-ب

.والعداوةالمشاحنةإلىبهمايقضيخلافواخيهالمسلمبينيقع

فاكر.شهركنصفوبعيدا،محد!دا-ما)حالمرز.بأ.ي!برأق-ص

.المحرمهالدالدهابهلا!المجلسى-/-.،اءلأبمب!.كاأن-د
ين.ينبيع..منيصبححعىب.

،معلومكيلفيفليسلفشيءفياسلفمن"ا:ع!يهقولهالشروطهذهفيوالأصل

.)6("معلوماجلالى،معلومووزن

احكامة:

الأجلفيالسلملا!؛ونحوهكالشهروذلكفيهالأسوا!تىتتغيرمماالا-ليكونأن-1

وفحصه.المبيعرويةفيهيشترطوالبيع،البيعحكمحكمهالقريب

فيرطبفييشلمانيصجفلافيهالمسلمغالبافيهيوجدزمناالاجليكونان-2

المسلمين.بينللشقاقمدعاةلانه؛مثلاالشتاءفيععباو،الرلبيع

كر!وإن،العقدمحلفي!اتسلي!وصاالسلعةتساجممحلالعقدفييذكزلمإن-3

وجبالتسلممحلعلىاتففافحيث،العفدفيعينكمافهوخاص!محللهوعينذلك

شروطهم.علىالمسلموناذ؛فيهالسلعةتسلم

البيع:لكتابةصووة

القلانيفلانمنلنفسه..القلانيفلاناشترىففد:وبعد)":يفولالشريفةالبسملةيعد

عنمنهاشترى،امرهماوجواز،عفلهماوكمال،صكتهماحالفيوهما،نفسهعن

.(7/092"والنسائي،المساقاةكتاب(127)مسلمرواه)1(

.المساقاةكتاب(127.128"ومسلم،السلمكتاب(1.2.7)البخاريرواه)2(

تخريجه.صبق)3(
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وسفلا،علواوبناءأرضاكذاقريةأومدينةمنكذابمحلةالكائنةالدارجميعواختيارطواعية

تشملكونهامنالمتبايعانالطرفانعليهوتصادق،المشاهدةعليهدلتماعلىصفتهاوالتي

يعرفائذيالقلانيالمنزلشرقايحدهاوالتي(كاملاوصفا)توصف..وكذاكذاعلى

وعلوهاوطرقهاومرافقهامنافعهابجميع..وكذاكذاوجنوباوشمالا.كذاوغربا،بفلان

فيهاالداخلةمنافعهاوكافة،مياههاومجاري،ونوافذهاوأبوابهاوأخشابهاوأحجارهاوسفلها

بثمنوذلك،بهمخلرللبيعمفسدشرطكلومنالثنيامنخالياشرعياشراءعنهاوالخارجة

،اعلاهالمذكورالثمنجميعاعلاهالمذكورالبائعالىاعلاهالمذكورالمشتريدفع..كذامبلغه

منهفتسلمهاعلاهوالمحدود،الموصوفالمبيعجميعالمذكورالبائعوسلم،شرعياقبضافقبضه

عنفاختاراصاحبهالمتبايعينمنكلخيروقد.ذلكلمثلمثلهمحمسلمشرعياتسلماالمشتري

فلانوهمايعرفهمامنعليهماأشهداأنبعدعليهوتفرقاوابرامهالعقدامضاءواختيارعيةطو1

.."كذابتاريخذلكتم..وفلان

الشلم:لكتابةصورة

تعالى:للهالحمدبعد

مثلاالقمحمن..وكذاكذافيسلما..وكذاكذافلانمنوتسلمقبضآنهفلانأقو"

منكاملينشهرينمدةمضيبعدبذلكلهيقوم.كذامدينةبمكيلوذلك(نوعه)ويذكر

السلممالرأسوقبض،ذلكعلىوالقدرةبالملاءةوأقر.القلانيالمكانالىمحمولاتاريخه

."كذابتاريخوتم..كذامبلغوهوالعقدمجلسفيالشرعئي

مها:وأح!،السفعةفي:الثامنةالمادة

ول.باعهاائذيبثمنهاباعهاالتيشريكهحصةالشريكأخذهيالشفعة:هعريفها

هي:واح!مها

عنالصحيحفيرويفقد،بهااع!ييطاللهرسولبقضاءالشفعةثبتت،شرعاثبوتها-1

الحدودوقعتفإذا،ينقسمماكلفيبالشفعةاللهرسولقضى)):قولهل!عبداللهبنجابر

.)1("شفعةفلاالطرقوصرفت

كالحماماتللقسمةقابلغيركانفإن،للقسمةقاب!!هوفيماإلاالشفعةتتب!تلا-2

.المساقاةكتاب(1341ومسلم،الشفعةكتاب(1)البخاريرواه)1(
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."ينقسمفيما:"ا!لمآحلقوله؛شفعةفلا،الضيقةوالاوروالأزحية

فإذا":اير-!لقوله؛طرقهوصرفتحدودهضربتالذيالمقسومفيالشفعةتثبتلا-3

شفعةولا،جاراالشريكيصبحالقسمةبعدولأئه،"شفعةفلاالطرقوصرفتالحدودوقعت

الصحيح.علىللجار

بهايتصلوما،أرضمنالمشاعفيهيوأنما،والحيوانكالثيابالمنقولفيشفعةلا-4

بالشفعة.فيرفعبهايتصلوماالأرضغيرمعيتصورضررلااذ؛وغرسبعاءمن

مضتحتىبالشفعةيطالبولمبالبيعبعلمهاوالعقدبحضورهالشفيعحقيسقط-5

ناالا.)2("العقالكحلالشفعة":وحديث.)1("واثبهالمنالشفعة":لحديث،مدة

طويلة.سنينبعدولوبهاالمطالبةفيالحقلهفإنغا"ءلبايكون

ثبوتإذ؛بهتمطقأووهبهأواشتراهماالمشترياوقفاذافيماالشفعةتسقط-6

منهايقصدلاالتيالشفعةاثباتمنأولىالقربوتصحيح،القربهذهابطالمعناهالشفعة

.مطنونضرررفعالا

معقلعهأو،بقيمتهتملكهفللشفيعغرسأوبنىفإن،المنفصلوالثماءالغلةللمشتري-7

.ضرارولاضررلاإذ؛النقصغرم

،المشترييطالبفالشفيع،البائععلىالمشتريوعهدة؛المشتريعلىالشفيععهدة-8

الشفعة.فيهوجبتبمايتعلقماكلفيالبائععلىيرجعوالمشتري

يهبهاو،فيهاحقهيبيعانالشفعةلةوجبتلمنفليس،يوهبولايباعلاالشفعةحق-9

الشريك.عنالضرردفعوهو،الشفعةلهشرعتالذيللغرضمناقضةهبتهاأوْبيعهااذ؛لاخر

الإقالة:في:التاسعةالمادة

ندمإذابائعهاالىوالسلعةصاحبهإلىالثمنوردوتركهالبيعفسخهيالإقالة:تعريفها-1

كلاهما.أوالمتبايعينأحد

مسلماأقالمن)":كل!آلقولهلهاالمتبايعينأحدطلبعندالإقالةتستحب:حكمها-2

.)4("القيامةيوماللهأقالهنادماأقالمن":اتنشوقوله.)ر("عثرتهاللهأقالبيعته

بادرها.:واثبهاومحنى،ضريجعابنقوليمنالرزاقعبداخرجه)1(

.9921()ماجهابنورواه.54()الببوعفيداودأبورواه)3(.ضعفوفيه.0025()ماجهابنرواه)2(

صحيح.بسند27(/6)الكبرىالسننفيالبيهقيرواه)4(
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هي:الإقالةاحكام:احكامها-3

الأولإلىذهب.؟جديدبيعهيأو،الاولللبيعفسخاتعتبرالإقالةهل،اختلف-1

الله.رحمهم،مالكالثانيوإلى،حنيفةوأبووالشافعيأحمد

الباقي.البعضفيالمبيعبعضهللثإنالإقالةتجوز-2

بيعاحينئذوأصبحت،إقالةفلاوإلايزيدأوالثمنينقصأنالإقالةفييجوزلا-3

،الطعامفيالقبضواشتراط،الشفعةاستحقاقمنبكاملهاالببعأحكامعليهتجريجديدا

وغيرها.البيعصيغةمنذلكالىوما

نتبجملةهي:الرابعالفصل

:موادثمانيوفيه

الرب:فمب:الأولىالمادة

الثلث<فىشر!افهم>:تعالىاللهبقولمشروعةالشركة:مشروعئتها-أ

ومعنى.[24:صسورة]<بعضعلىبعض!ثملهئنىألحلطائنكث!!وان>:وقوله.[12:النساء]

يخنلمماالشريكينثالثأنا:تعالىاللهيقول":ظ!أالرسولوبقول،الشركاءالخلطاء

.)2("يتخاونالمماالشريكينعلىاللهيد"):ظ!لىوقوله.")1(صاحبهأحدهما

وأونحوهابوراثةاستحقوهمالفيفاأكثراثنانيشتركأنهيالشركة:تعريفها-ب

:أنواعوهي،زراعةأوصناعةأوْتجارةفيبتنميتهفيهليعملواأقساطابينهممنجمعوه

:العنانشركة:الاولالنوع

عليهمموزعاالمالمنقدرجمعفيتصرفهميجوزممنفأكثرشخصانيشتركأن-وهي

بحسببينهمالربحويكونلتنميتهمعافيهيعملون،محددةمعينةأسهماأو،معلومةأقساطا

ولكل،كذلكالأسهمبحسب(الخسارة)الوضيعةتكونكما،المالرأسفيأسهمهم

فيبيع،شركائهعنوبالوكالةنفسهعنبالاصالةالشركةفيالتصرففيالحقمنهمواحد

ماكليفعل:وباختصار،بالعيبويردويخاصمبالدينويطالب،ويدفعويقبض،ويشتري

خرجتخانهفاذا":اللفظوتمام،الحاكموصححه،القطانابنواعله،عنهوسكتداودوأبو.(78/)6البيهقيرواه)1(

مالهما.منالبركةينزعيحني"بينهمامن

."صاحبهأحدهمايخنلمما":بلفطوهو،المنذريعنهوسكت(35/)3الدارقطنيرواه)2(
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الشركة.مصلحةفيهو

وهي:،شروطالسركةهذهولصخة

مالافيهايدخلاو،بالربايتعاملانالمسلمغيريؤمنلااذ؛مسلمينبينتكونان-1

إدخالمنالخوفلعدمإذامانعلافإنهالمسلمبيدوشراءبيعمنالتصرفيكونأنإلا،حراما

الشركة.علىحراممال

والوضيعةالربحلأن؛معروفاالشركاءمنواحدكلوقسطمعلوماالمالرأسيكونأن-2

اكلإلىيؤديالشركاءاسهماوالمالبراسوالجهل.فيهوالسهومالمالراسمعرقةعلىمترتبان

.[188:البقرة]<بالنطلبينكمأموالكمتآكلواولا>:تعالىلقولهحراموهوبالباطلالتاسأموال

منربحناهماإنيقولانيجوزفلاقالسهومبحسبيوزعمشاعاالربخيكونان-3

.محرموهوالغررمنذلكفيلمانلقلاقفهومملاالكتانمنربحناهوما،لقلانفهوالضأن

بسعربنقدعرضهقومالاشتراكوارادعرصقلديهكانومننقوداالمالراسيكونان-4

تؤديلماشرعاممنوعةبالمجهولوالمعاملةالقيمةمجهولةالعروضلأن؛الشركةفيودخليومه

بالباطل.الناسمالوأكلالحفوقتضييعمنإليه

الربعالشركةفينصيتهكانفمن،والوضيعةكالربحالسهامبحسبالعمليكونأن-5

المالرأسمنفأجرتهعاملااستأجرواوإن..وهكذامملاأيامأربعةمنيومعملعليهفإن

.الشركاءسهومبحسب

واولياءالميتولورثة،مملاجنإنوكذا،الشركةبطلتالشريكيناحدماتوإدن-6

:الأؤلبعفدهاإمضاؤهاأوالشركةحلالمجنون

)1(:الابدانشركة:الثافيالنوع

وأ،شيءصناعةفييشتركاكألنبأبدانهمايكتسبانهفيمافامحمراثنانيشتركأنوهي

عليه.اتففاماعلىأوأنصافايينهمافهوعليهيحصلانوما،ذلكونحوثيابغسلأوخياطة

بدر()يوماشتركواوعمازاوسعدااللهعبدأنمنداودأيورواهماجوازهافيوالأصل

بأسيرينسعذوجاءبشيءاللهوعبدعمازيجئفلمالمشركينأموالمنعليهيحصلونفيما

.)2(الغنائمقسمةمشروعيةقبلذلكوكان.اير!النبيبينهمفأشرك

.والأجسامالذواتأي،بدنجع)1(

عليهم.تعالىاللهرحمة،حنيفةوابوومالكأحمدعملوبهصحيخالحديث)2(
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هي:،ال!ئركةهذهواحكام

لهما.المستاجرمنواخذهاالاجرةطلبمنهمالكلأن-1

بينهما.هوأحدهماعليهحصلمافإنلعذرغابأو،أحدهمامرضإن-2

،أحدامقامهيقيمأنللصحيحفإنمرضهمدةطالتأواحدهماغيبةطالتإن-3

الغائب.أو،المريضنصيبمنوأجرته

الشركة.فسخللاخرفإناحدهماحضورتعذرإن-4

.)1(الوجوهشركة:الثالثالنوع

يحصلانوماول!يعانهابجاههماسلعةشراءفيفامممراثنانيشتركأنهيالوجوهشركة

كالزبح.بالسويةفعليهماكانتإنوالخسارة.لمنهمافهوربحمنعليه

المفاوضة:شركة:الزابعالنوغ

أيضا،المضاربةوتشملتشملهمهيإذ؛والأبدانوالوجوهالعنانشركةمنأوسعوهي

فيبيع،الشركةأنواعمنوبدنيماليتصزفكلللاخرالشريكينمنكليفوضأنوهي

اتفقاماعلىبينهماالزبحويكون،بالمالويسافر،ويرتهنويخاصمويوكلويضاربويشتري

المالي.منهماكلنصيببحسبوالخسارة،عليه.

المضاربة:في:الثانيةالمادة

وأن،فيهيتجرمعلومامالالاخرأحديعطيأنهيالقراضأوالمضاربة:تعريفها-1

العاملإذ؛فقطالمالرأسفمنكانتإنوالخسارة.اشترطاهماعلىبينهماالزبحيكون

.؟أخرىخسارة.يكلففلم،جهدهخسارةيكفيه

وقدجوازهاعلى)2(والأئمة،الصحابةلاجماعمشروعةالمضاربة:مشروعئتها-2

فاقرها.كل!ررلراللهرسولعهدعلىبهامعمولاكانت

هي:،المضاربةاحكام،احكامها-3

.والعرضالجاههناوالمرادوجهء،جمع:الوجوه)1(

الأشعريموسىبابيمزاقدكانااللهوعبيد،اللهعبدوهماالخالاببنعمرابنئيأنالموطافيمالكروىماذلكمن)2(

المالراسدفعاباعاهاإذاثم،فيهايتجرانبضاعةبهياخذابا!عليهمااشارثم،سظعمرالىليوصلاهمالأفاعطاهمابالبصرة

،لضمئاههلكاؤالمالنقصلو:لهقالا!بعدقراضاجعلتهلو:اللهعبيدلهفقال،الربحمنمنعهماعمرلكن،ففعلاعمرالى

قراضا.فجعله،الباقيالربحنصفوأعطاهماالربحونصفالمالرأسعمرفاخذ
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كانإذاوكافيرمسلمبينتكونانباسولا،التصزفجائزيمسلمينبينتكونان-1

.الحرامالمالولا،الربامعهيخشىلاالمسلمإذ؛المسلممنوالعمل،الكافرمنالمالراس

معلوما.المالرأسيكونأن-2

المالولرب،عملهأجرةفللعامليعاخاهلمفإن،الربحمنالعاملنصيبيعينأن-3

بينهما.مناصفةفهوبينناالربح:قالاإنأما.كلهالربح

يمينه.معالمالربقولفيقبل،مثلاالنصفأوالربعهوهلالمشروطالجزءفياختلفاإن-4

لهاذنإذاإلَّاالاولبماليضركانإذاآخررجلمالفييضاربأنللعاملليس-5

المسلمين.بينالضررلتحريم،ذلكفيالاولصاحبه

عليها.واتفقابالقسمةالطرفانرضيإذاإلَّاباقياالعقددامماالربحيقسملا-6

رأسجبربعدإلاشيئاالربحمنالعامليستحقفلاالزبحمندائمايجبرالمالرأس-7

ثمالربحمننصيبهمنهماكلوأخذفربحاغنمفياتجرافإن،الربحيقسملمماهذا،المال

العاملعلىوليسالمالرأسمنفالخسارةشيئاالمالرأسمنفخسرامثلاكتانأوحبفياتجرا

سبقت.تجارتنفيربحمماجبره

برفطلبأحدعندديناأو،بضاعةأي،عرضاالمالبعضوبقيالمضاربةانفسختإن-8

بذلك.القيامالعاملعلىفإنالدينارتجاعطلبأونقداليصيرالعرضببعأي،تنضيضهالمال

فيماتكذبهبينةتقملمإنخسرانهأوالمالهلاكمنيدعيهفيماالعاملقوليقيل-9

.دعواهوصدقتحلفذلكعلىباخهتوأقامالهلالتادعىوإن،ادعاه

:)1(والمزارعةالمساقاةفي:الثالثةالمادة

:المساقاة-ا

سائروعملبسقيهيقوملمنوشجيرنخلأوشجرأونخلإغلاءهيالمساقاة:تعريفها-1

فيه.مشاعاثمرهمنمعلومبجزءخدمةمنإليهيحتاجما

الراشدينخلفائهوعملارو!عملهجوازهافيوالأصل،جائزةالمساقاة:حكمها-2

بشطر(خيبر)اهلعامل!اكل!النبيأنعمرأص!لاابنعنالبخاريأخرجفقد،بعدهمن

بعدهمنالمعاملةهذهأمضىكما،وتمرزرعمن(خيبرارضمنأي)منهايخرجما

وزارعه.صاقاهمنمصدرانوالمزارعةالمساقاة)1(
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.ضلمح!شوعليوعثمانوعمربكيرابو

هي:المساقاةاحكام:احكامها-3

مجهوليفيالمساقاةتجريفلا،العقدابرامعندمعلوماالشجرأوالنخليكونأن-1

.حراموهوالغررخشية

فيمشاعايكونوأن،مثلاخمساوكربعمعلوماللعاملالمع!االجزءحصنأن-2

وفي،يعمرلاوقديترقدخاطرشجرأونخلفيحصرلواذ؛الشجرأوالنخلجميع

.الإسلاميحرمهغررذلك

بهيقومأنالعرفجرىمماالشجرأوالنخللاصلاحيلزممابكليقومأنا!املاعلى-3

.المساقاةفيالعامل

ذاالعاملدونالمالكعلىفهيضريبةأوخراجمساقاةالمعطاةالارضعلىكانإن-4

.تزرعأوالأرضتغرسلمولو،مدفوعةالضريمةأرببدليلبالاصلمتغدنالضربيةأوالخراج

ذإ؛الارضربأوالعاملكانسواغ:نصائاالثمرمننصيبهبلغمنعلىفهيالركاةأما

نفسها.بالثمرةمتعلقةالزكاة

ويقوم،شجرااوْنخلاليغرسهاأرضالاخررجليدفعكانالاصولفيالمساقاةتجوز-5

بإثمارهاالمدةتحرنأنبشرطمثلاالبنلثأومنهالربعلهأنعلىيثمرأنالىواصلاحهبسقيه

معا.والشجرالارضمننصيبهالعامليأخذوأن،مثلا

بالعقد.المستحقةالثمرةوله،غيرهينيبأنبنفسهالعملعنعجزإنللعامل-6

أقامالثمربدوبعدهربوان،الفسخالارضفلربالثمرةبدوقبلالعاملهربإن-7

العامل.نصيبمنبأجرةالعمليتمممن

القسخعلىالطرفاناتفقوان،طرفهممنغيرهينيبواأنفلورثتهالعاملماتإن-8

.المساقاةفسخت

المزارعة:-ب

فيها.مشاعمعئنجزءعلى-نررعهاأرضالآخررجليدفعأنهيالمزارعة:تعريفها-1

ودليل.اخرونومنعهاوالأئمةوالتابعينالصحابةجمهورالمزارعةأجاز:حكمها-2

عنالبخاريروىفقد.وثمرزرعمنمنهايخرجمابشطر(خيبر)أهلظ!!رمعاملتهالمجيزين

فكان،وثمرزرعمنمنهايخرجمابشطر(خيبر)أهلعاملظ!االنبيئبريخماأنعمرابن
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منرويماوحملوا،(شعيراوسقاوعشرونتمراوسقاثمانون)وسقمائةازواجهيعطي

إذ!هخديجبنرافعبحديثمحتجينمجهولبشيءكانتانهاعلىإئاالزارعةعنالنهي

فربما،هذهولهمهذهلناأنعلىالارضنكريفكنا،حقلاالأنصارأكثرمنكنا":قال

ابنقولبدليلالتنزيهيةللكراهةأنهااو.)1("ذلكعنفنهاناهذهتخرجولمهذهاخرجت

ياخذانمنلهخيراخاهاحدكميمنحان":قالولكن،ععهينهلم!اظ!النبيان:!اعباير

.)2("معلوماخراجاعليه

هي:المزارعةاحكام:احكامها-3

مثلا.كسنةمعمنةمحدودةالمدةتكونأن-أ

يكونوأن،مثلاالربعأوالثلثأوكالتصفالقدرمعلومعليهالمتفقالجزءيكونأن-ب

تصح.لمكذافيينبتمالك:قيلفلو،الارضمنيخرجماجميعفيمشاعا

.الخابرةفهيالعاملمنالبذركانإذاأما؛الارضصاحبمنالبذريكونأن-بر

!ا!اللهرسولنهى":لورحهجابرلقول؛المزارعةفيالخلافمناشدجوازهافيوالخلاف

.)3("الخابرةعن

وللعامللهفهوبفيوماقسمتهقبلالمخصولمنبذرهأخذالأرضرتاشترطلو-د

المزارعة.تصجلماشترطاهمابحسب

وابالذهباما..":خديجبنرافعلقول؛المزارعةمناولىنقدابثمنالأرضكراءهـ-

."ينهنافلمالورق

اير!:لقوله؛أجربلاالمسلمأخاهيمنحهاانحاجتهعنزائدةأرضلهلمنيستحعب-و

نامنلهخيرأخاهيمنحأن":وقوله.)4("اخاهليمنحهااوفليزرعهاارصقلهكانتمن"

.)5("معلوماخراجاعليهيأخذ

نسيئةبالطعامالطعامبيعمعنىفيهإذ؛بالطعامالأرضتأجيرمنععلىالجمهور-ي

علىلاالمزارعةعلىمحمولفهوجوازهمنأحمدعنرويماواما،ممنوغوهوومتقاضلا

.البيوعكتاب(99)ومسلم،الشروطكتاب()7البخاريوواه)1(

صحيحه.فيالبخاويرواه)2(

فيالزارعةوتخالف،العاملمنالبذريكونانهي:القتحفيقال:والمخابرة.صحيحبسند(11)2/احمدالإماموواه)3(

.الأرضطحبمنفيهاالبذوالمزاوعةكوني

تخريجه.سبق)5(.البيوعكتاب()201مسلمورواه.(3/141)البخاريوواه)4(
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.بالطعامالارضتاجير

:اي!جارةقي:الرابعةالمادة

.معلومبثمنمعلومهنمدةمنفعةعلىلازمعقذهيالإجارة:تعريفها-1

.[77:الكهف]<اجراعلتهلخذتشثتلو>:تعالىلقوله؟جائزةالإجارة:حكمها-2

تاجرنيأنعلى>:وقوله.[26:القص]<الامينالقوياشئخربمنضيرإث>:وقوله

يومخصمهماناثلاثة:!اللهقال":!يئ!درالرسولوقول.[27:القصص]<حججئعنئ

فاستوفىأجيرااستأجرورجل،ثمتهفاأكلحزاباعورجل،غدرثمبيأعطىرجل:القيامة

بنيمنخريتارجلاهجرتهمافيبكرابيمعصننيإبدولاستئجاره.)1("اجرهيوفهولممنه

ومسالكها.المدينةدروبإلىيرشدهماالديل

شروطها:-3

فيهلابدوالبيع،كالبيعهياذ؛مثلاالتبوبخياطةأو،الداركسكنىالمنفعةمعرفة-ا

المببع.معرفةمن

أرضاأو،مثلاالنوحأوللغناءامرأةأوللوطءأمةاستئجاريجوزفلا،المنفعةإباحة-ب

.مخمرةاوكنيسةلتبنى

يبينحتىالأجيراستئجارعنصؤيهشداللهرسولنهى":سعيل!ابيلقولالاجرةمعرفة-%

.)2("اجرهله

احكامها:-4

بديى()اسرىبعضظ!!النبيلمفاداة،صناعةأوعلملتعليممعلماستئجارجواز-أ

.)3(الكتابةالمدينةصبيانمنعدذابتعليمهم

بلغحتى(طسم)قراوقدظلا!لرلقوله؛وكسوتهبطعامهالشخصاستئجارجواز-ب

.)4(((بطنهوطعامفرجهعفةعلىعشزاأرنحجحثمانينفسهآجرموسىإن":موسىقصة

إليها.بقاوهاالظنعلىيغلبمعينةمدةإلىداراستئجارصحة-%

تركوإنالمغمدةبقدرالأجرةمنسقطمدةبهالانتفانعمنمنعهثمشيئااجرهإذا-د

.(4/447)الباريفتحفيوورد.(2442)ماجهابنوواه)1(

.اسحاقبنكمحعدوالسيرالمغازياصحابهذايروى)3(.(3/95.68.71)احمدالإمامرواه)2(

.مقالاسنادهوفي(!2)ماجهابنرواه)4(
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كاملة.الأجرةفعليهنفسهمنالانتفاعالمستأجر

المستأجروعلى،مثلاالدابةموتإوالداركسفوطالمؤجرةالعينبتلفالإجارةتفسخهـ-

.المؤلمجرةبالعينفيهاانتفعالتيالسابقةالمدةاجرة

بهورصيبالعيبعلمقديكنلمماالقسخلهفإنمعيبافوجدهشيئااستأجرمن-و

أجرتها.فعليهمدةبالمؤلمجرانتفعوإن،ابتداء.

لانه؛ذكانهمنضاعمالابفعلهإتلفهمايضمنوالحذادكالخياطالمشتركالاجيز-ز

كمنالخاصوالاجير،صاحبهايفرطلمماتضمنلاوالودائع،كالوديعةيكونحينئذ

.تعدىاوفرطانهيمبتلممااتلفهفيماعليهضمانلا،خاصةععدهيعملشخصااستاجر

قديكونانالا،العملتماماوالمنقعةاستيفاءبعددفعهاويتعين،بالعقدالاجرةتلزم-ح

.))("عملهقضىإذاأجرهيوفىإنماالعامللكن":!و!ا!التبيلحديثالعفدعنددفعهااشترط

كالخئاطالعينفيتأثيرذاعملهكانإذاأجرهيستوفيحتىالعينحبسللمستأجر-ط

بلحبسهالهفليمقكذامكانالىبضاعةحملعلىاجركمنفيهتأثيرلاكانوإن،مثلا

.بأجرهويطالبمحلهاإلىيوصلها

فعليهشيئافأتلفبالطبعرففديكنولم،بأجرةمريضاداوىأوعالجمن-ي

.)3("ضامنفهو)2(طبمنهيعلمولمتطبمن)":اتن!رلقوله؛ضمانه

الجعالة:في:الخامسةالمادة

التصرفجائزيجعلأن:وشرعا،يفعلهإمرعلىالإنسانيعطاهما:لغةالجعالة:تعريفها-ا

الحائط،هذا!ببنىمن:يقولكأن،مجهولااومعلوماخاصىبعمللهيقوملمنالمالمنمعلوماقدرا

.كثيرااوكانقليلاعليهجعلهالذيالجعليستحقالحائطلهيبنيفائذي،مثلاالمالمنكذافله

،!زعيصبه-وأنابعيرخلبه-جاولمن>:تعالىلقولهجائزةالجعالة:حكمها-2

خذوها":الغنممنبقطيعلديغرقيةعلىجاعلواللذين!ا!ل!الرسولولقوك.[72:يوص!]

.)4("بسهيممعكم!بواضربوا

.(/1184)المنثورالدرفيالسيوطيواورده.ضعفسندهوفيمسندهفياحمدالإماأرواه)1(

يباشرانلهواجازوافبهاوالحذقالطثبصناعةلهيثهدونأماتذةولهوالأدويةالعلليعرفمنهو،منهالطنثعلممن)2(

التطبيب.عمل

.ألاأمصحيحهريدريلا:داودابوفيهوقال،216(4/"الدارقطنيورواه.21214()الحاكمورواه.(0605)داودابورواه)3(

.الإجارةكتابفيالبخارياخرجهحديثبعض)4(
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هي:الجعالةاحكام:احكامها-2

قبلالقسخكانوإن،فسخهالمتعاقدينالطرفينمنلكلفيجوز،جائزعقدالجعالة-1

عمله.مثلأجرةفلهأثناءهكانوإن،للعاملشيءفلاالعمل

دابتيعليردمن:قالفإن،معلومةالعملمدةتكونأنالجعالةفييشترطلا-2

سنة.أوشهربعدولولهردهامنالديناراستحقفقد،دينارفلهالشاردةأوالضالة

بالسوية.بينهمالجع!!اقتسموابالعملجماعةقامإذا-3

وأفلاناضربأوزمرأوغنىمن:يقولأنيجوزفلا،محرمفيالجعالةتجوزلا-4

.كذافلهشتمه

ذإ؛يستحقهافلاجعالةفيهأنهيعلمأنقبلبالعملقامأوالضالةأواللقطةردمن-5

غريق،إنقاذفيأو،الابقالعبدردفيإلاالجعالةفيحقلهفليس،تطوعاابتداءكانعمله

عمله.علىلهتشجيعايعطىفإنه

إذاإلاالجعالةصحتكذاجعلفلهالحلالمنكذاشربأو،كذاأكلمن:قالإذا-6

تصح.فلاكذافعليهشيئامنهوترككذاأكلمن:قال

فياختلفاوإن،بيمينهالىالكقولفالقولالجعالةقدرفيوالعاملالمالكاختلفإذا-7

بيمينه.العاملقولفالقول،الجعالةأصل

الحوالة:مي:السادسةالمادة

شخميىعلىيكونكانوذلك،ذم!إلىذمةمنونقلهالدينتحويلالحوالة:تعريفها-1

أحلتك:لهفيقولبدينهالدينصاحبويطالبه،عليهالذيللدينمماثلدينآخرعلىوله،دين

المحيل.ذمةبرئتالمحالرضيفمتى،منهفخذهلدينكمماثلاديناعندهليفإن،فلانعلى

لقوله؟يقبلانمليءعلىأحيلإذاالمحالعلىيجبانهغير،جائزةالحوالة:حكمها-2

الغنيمطل":صنطإئيذوقوله.)1("فليتبعمليءعلىاحدكماتيعفإذاظلثمالغنيمطل":،إص!ق

.)2("فاتبعهمليءعلىأحلتوإذا،ظلثم

هي:الحوالةشروط:شروطها-3

.(01)البيوعفيداودأبوورواه.المساقاةكتاب(33)مسلمورواه.(3/123)البخاريرواه1()

المطلمنماخود.عذربغيراداوهاستحقماتأخيز:والمطل()!2ماجهلابنواللفظصحيخوهوالسننأصحابرو51)2(

والتطويل.الماهوالذي
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عليه.الإحالةالمرادالمدينذكةفيمستقزاثابتاديناعليهالمحالالدينيكونأن-1

وأجلا.وصفهتقدزاأووعداجنشامتماثلينالدينانيكونأن-2

بملزمليسفإنهحقعليهكانوانالمحيلاذ؛والمخالالمحيلمنكلبرضىيكونأن-3

كانوإن،المخالولان.الحقهذاأذاءكيفيةفيمخيترهوبل،الحوالةطريقعنباذائه

ليستالحوالةإذ؛فقطالإحسانبابمنإلالهملزأغيرفإنه،الحوالةقبولمنهطلبالشارع

المسلمين.بينالإرفاقبهقصدعقدهيوانما،لازئاعقذا

أحكامها:-4

علىأحدكمأتبعإذا":تنشالقوله؛الوفاءعلىقادزاايمليماعليهالمحاليكونأن-1

.)2("فليتيعمليء)1(

المحيل.علىبحقهرجعبعيدةغيبةغائبأو،ميهتأو،مفلحرأنهفبانشخصعلىأحيلإن-2

لااذ،الحوالةجازتاخرعلىأحالعليهالمحالالرجلدم،اخرعلىرجلأحالإن-3

.الشروطاستوفيتمتىعليهوالمخالالمخالتكرريضم

والضلح:،والوكالة،والرنهن،والكفالة،الضمانفي:السابعةالمادة

:البفحان-ا

حقشخصعلىيكونكانوذلك،عليههومنعنالحقتحملالضمان:تعريفه-ا

ولصاحب،ضامنابذلكفيصيرضامنهوأناعليهو:التصرفجائزاخرفيقول،بهفطولب

.المضمونالحقصاحبطالبيفلموان،بحقهمطالبتهالحق

زعيم<به-وأنابعيرخمللمج!جاءولمن>:تعالىلقوله؛جائزالضمان:حكمه-2

الاإن":ير!اوقوله.)3("غارمالرعيم)):اتن!الرسولوقول.كفيلااوضامنايعني.[72:يوسف]

عليه.الصلاةمنفامتنع،لهوفاءولادينوعليهماتالذيالرجلفي.)4("فضمنهاحدكمقام

هي:الضماناحكام،احكامه-3

.برضاهعبرةفلاالمضمونأما،الضامنرضىالضمانفييعتبر-أ

الضامن.ذمةبرئتالمضمونذمةبرئتوان،ضامنهذمةتبراأنبعدالاالمضمونذمةتبرألا-ب

شيئا.منهيناللافقييراتباعمنفائدةلااذ؛يتيعانعليهليىمليءغيرعلىأحيلاذاأنه:الثمرطمفهوم)1(

وحسنه.(0212)الترمذيورواه.09()البيوعفيداودابورواه)3(.نخريجه!مبق)2(

.البخاريصحيحفيثابت)4(
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البتة؛يعرفهلامنالرجليضمنأنيجوزإذ؛المضمونمعرفةالضمانفيتعتبرلا%-

.وإحسانتبرعالضمانلان

مثلا.كالجعالةللثبوتايلهوفيماأو،الذمةفيثاتجماحقفيإلاضمانلا-1

ايضا.غيرهالضامنيضمنانباسلاكما،الضمناءتعذدفيبأسلا-5

)1(:الضممانكتابةصورة

عليهواشهد...كذاتاريخهيومفيشهودهإلىحضرقد:تعالىاللهوحمد،البسملةبعد

إلىمؤلمجلااو،مقسطااو،حالا)...كذامبلغهما..فلانذمةعنوكفلضمنانهشهوده

معنىوبمعرفة،ذلكعلىوالقدرةبالملاءةوأقر،ومالهذمتهفيشرعياضمانا(..كذاأجل

...كذابتاريخوذلك،ضمانهالمضمونوقيل،شرعاعليهيترتبوماالضمان

الكفالة:-ب

يلتزمأوشخصعلىوجبحقباداءالتصرفجائزيلتزمانهيالكفالة:تعريفها-1

المخكمة.لدىبإحضاره

اللهئفموثقاتؤتونحتئمعخأرسل!>تن:تعالىلقوله؛جائزةالكفالة:حكمها2-

وقوله.)2("حدفيكفا!زلا":!رردوقوله.66[:يوسف]<لمحكئم!كاطانإلآله-لتاشنى

الكفيل.هووالزعيم.)3("غارمالزعيئم":صتنيهشد

هي:الكفالةأحكام:أحكامها-3

.الإحضاركقالةوبخاصة،المكفولمعرفةالكفالةفييشترط-1

الكفيل.رضاالكفالةفييعتبر2-

وجهكقالةكفلوإن،المالضمنالمكفولفمات،ماليةكفالةالشخصكفلإن-3

.)4(عليهشيءفلاالمكفولوماتوإحضايى

ذمته.برشماالحاكمأمامبالوجهالمكفولالكفيلأحضرمتى-4

لامااما،كالاموالبالذميتعلقمما،فيهاالنيابةتجوزالتيالحقوقفيإلاالكفالةتصخلا-5

معفقطللكتابةانموذجوضعالمقصوددهانما،عنهايخرجولابحروفهاويتقيدالكاتبيلمزمهاانالصورهذهوضعمنالمقصود)1(ليى

.الشهودوذكرالتحاقدفيهيجريوما،المتحاقدينالطرفينكذكر،منهالابدالتيالأركانتلك،الكتابةاركانالىال!!ثارة

صحيخ.ومعناه،ضعصسندهوفي.(1681/)5عديوابن.(71/)6الكبرىالسنفيالببهقئي)2(رواه

وجيما.كفالةكفلوانالماليغرم:عنهتعالىاللهرضيمالك)4(وقال.تخريجه)6(سبق
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.")ا(حدفيكفالةلا":ا!و!رلقوله؛فيهاالكفالةتصحفلا،والقصاصكالحدودفيهنيابة

الرهن:-ج

يستدينكانوذلك،ثمنهامناو،منهااستيفاؤهيمكنبعيردينيتوثيقهو:تعريه-1

غيرهماأوعقاراباوحيوانمنيدهتحتشيءوضعمنهالدائنفيطلب،ديئاآخرمنشخص

يسمىفالدائن؛يدهتحتممااستوفاهدينهلهيسددولمالأجلحلفمتى،دينهليستوثق

رهنا.تسمىالرهونةوالعين،راهنايسمىوالمدين،مرتهنا

فرمى؟تماتجدواولم)2(سفيعككنتموإن>:تعالىبقوله،جائزالرهن:حكمه2-

له،رهنهالذيصاحبهمنالرهنيغلقلا":اتن!رالرسولوبقول.283[:البفرة<]مفبوضة

المدينةفييهوديععددرغا!اظلااللهرسولرهن":ل!طانسوقول.)3("غرمهوعليهغنمه

.)4("لأهلهشعيزامنهواخذ

هي:الرهناحكام:احكامه-3

الرتهنيدمنالرهناستردادالراهنارادفلو-المرتهنلاالراهن-بالقبضالرهنيلزم-ا

ذلك.فيحقهالحقإذ؛ردهلهفإنالرتهناما،ذلكلهيكنلم

فإن،صلاحهمابدوقبلوالتمرالزرعإلارهنهيصخلا،الأشياءمنبيعهيصخلاما-ب

ولوالذمةفيثابتدينهلأن؛الرتهنعلىذلكفيغررلاإذ؛جائزورهنهما،حرامبيعهما

الثمر.اوالزرعتلف

والا،رهنهاليهردالراهنوفاهفإن،بدينهالمرتهنطالب،الرهناجلحلمتى-بر

حقه،واستوفىباعهوإلا،كانإنونمائهغلتهمنيدهتحتالمحبوسالرهنمنحقهاستوفى

الراهن.ذمةفهوبقيفماالدينبكلالرهنيفلموإن،صاحبهعلىردهفضلوما

عليهضمانفلاوإلَّاضمنهتعدأومعهبتفريطتلففإن،المرتهنيدفيامانةالرهن-د

الراهن.ذمةفيدينهويبقى

الأمين.عندحاصلوهوبالاستيعاقالعبرةإد؛غيرالمرتهنامينيدتحتالرهنوضعيجوزهـ-

الحديث.لضعف،الحدوبفيالكفالةبجوازوقالوا،الجمهورالمسالةهذهفىالأحنافخالف)1(

منوجودعدممطنةالسفراذ؛الغالبمخرجخارجفيهابالسفروالقيد.وحضراسفرا،جائزالرهنانعلىدليلالاية)2(في

يشهد.اويكتب

نإ:لئراهنالمرتهنيقولان:الرهنغلقومعنى.طرقهلكثرةحسنوهو.(51/)2الحاكمورواه.()2441ماجهابن)3(رواه

صحيحه.فيالبخاريرواه)4(.الرهناخذتدفيتوفنيلم
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المرتهناشترطلوكما.الرهنبطلالاجلحلولعندالرهنبيععدمالزاهناشترطلو-و

الرهن؛يغلقلا":ظ!شدلقولهالرهنيبطلمحبفالرهندفيتوفنيولمالاجلحلمتىانه

.)1("غرمهوعليهغنمهله،رهنهلمنالمهن

!جيءانالابيمينهالراهنقولفالقولالذينقدرفيوالمرتهنالراهناختلف!اذا-ز

دابةبلالمرتهنفقال،وابنهادابةرهنتك:الراهنفقالالرهنفياختلفاوان.بباخةالمرتهن

علىالباخة)ا:!القولهدعواهعلىببينةالراهنيجيءأنإلاييمينهالمرتهنفولفالقول.فقط

.)؟("انكرمنعلىواليمينالمدعي

المرذالن!جيءالىالابيمينهالراهنقولفالقولالراهنفأنكرالرهنردالمرتهنادعىإن-ح

.ردهتثبتببينة

وعليه،الرهنعلىنفقتهبقدريحلبماويحلبالرهنمنيركبمايركبأنللمرتهن-ط

إذابنفقتهيركبالظهر)):اعرطلقولهعليهنفقتهمنجصرمنهينتفعفلاذللطفيالعدليتحزىان

.()"التفقةويشربيركبالذيوعلى.مرهوناكانإذابنفقتهيشربالدرولبن،مرهوناكان

إليهيحتاجماوجميعسقيهوعليه،للزاهنونحوهاونسلوغلةكإجارةالزهنثمار-ي

.)4("غرمهوعليهغنمهله،رهعهلمنالرهن":ع!اكرلقوله؛لبقائه

الراهن،علىبهيرجعفلاالراهناستئذانبدونالرهنالحيوانعلىالمرتهنأنفقإن-ك

فلا،وإلا،الزاهنعلىالرجوعبعئةانفقهماأنفقإنمطالبتهفلهمثلالبعدهاستئذانهتعذروإن

بعمله.يرجعلاالمتطؤعلأن

علىبهيرجعلهشيءفلاالراهنإذنبدونالمرتهنفعمرهداراكانبأنالرهنخربإن-ل

الراهن.علىبهاالرجوعلهفإننزعهايتعذراذ؛حجارةاوكخشبالةمنكانماإلاالراهن

باعهالأجلحلف!!ا،الغرماءسائرمنبالزهنأحقفالمرتهنأفلسأوالزاهنماتإذا-م

الباقي.فيالغرماءمعاسوةفهويفلموإن،ردهفضلوما،دينهمنهواستوفى

الوهن:كتابةصووة

تعالى:وحمدهالبسملةبعد

.(52و2/51)والحاكم(2اكه)ماجهابن()1

الصحيحين.فيوأصله.صحيحباسناد(8/927)البيهقيرواه)2(

تخريجه.)4(سبق.(2/472)احمدالإمامورواه.(78)البيوعفيداودابورواه)3(
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شهرأوسنةنهايةهوالدينهذاأجلولد،لقلان..كذاقدرهديناعليهأن...فلاناقر

المعينالدينعلىتوثقة،المذكورلهالمقريدتحتالمذكورالمقررهنفقدوللاستيثاق،...كذا

جميعأو،القلانيةالدارجميعوهوالرهنهذاحينالىوملكهوبيدهلهأنهذكرما،أعلاه

المذكورالرتهنفقيل،المرتهنبيدمقبوضامسلماشرعئاصحيحارهنا...القلانيالشيء

..كذابتاريخوذلك.شرعياقبولاالرهن

د-الوكالة:

فيهاتجوزالتيالامورمنأمرفيعنهينوبمنالشخصاستنابةالوكالة:تعريفها-1

.)1(ونحوهاوالمحاصمةوالشراءكالبيعالتيابة

التكليف.أيالتصرفجوازوالموكلالوكيلمنكلفييشترط:شروطها-2

.[06:التوبة]<علئهاوالعملين>:تعالىقال،والسنةبالكتابجائزةالوكالة:حكمها-3

بورقكمأحد-فابغعوا>:تعالىوقال،الزكاةجمعفيالإماموكلاءوهمالصدقةأي

وكلوافقد.[91:]الكهف<ئنهبرزقففيأانمظعا-ماأجمدايهآففيعظرالمدهنةإلي-هد

فإنهذاامرأةالىانيسيااغد":لانيسا!و!الرسولوقال،لهمالطعامشراءفياحدهم

أبووقال.الحداقامةفيثمالدعوىفيالتحقيقفيأنيسااير-!فوكل)2(.[(فارجمهااعترفت

اتيتاذا":!هلجابرعيدهاص!لىقىوقال((رمضانزكاةحفظفيا!النبيوكلني":!ههريرة

علىيدكفضع-علامةأي-ايةمنكابتغىوإن،وسقاعشرخمسةمنهفخذوكيلي

وهورصزغنهاالحارثبعتميمونةفزوجاهالانصارمنورجلاقمولاهرافعاباا!و!وبعث)3(."ترقوتك

.)4(النكاحعقدفيفوكلهمابالمدينة

هي:الوكالةاحكام:احكامها-4

خاصة.صيغةلهاتشترطفلا.الإذنعلىيدلفولبكلالوكالةتثبت-1

والرجعةوالنكاحوالشراءكالبيعالعقودمنشخصيحقكلفيالوكالةتصع-2

كتفرجمتىالنيابةفيهاتجوزالتيتعالىاللهحقوقفيتصحكما،والخلعكالطلاقوالقسوخ

عاجز.أوميتعنوالعمرةوكالحجالزكاة

ناكراهيةمسلممنالقبضفيوكالتهينبغيلاكما،محرئايتعاطىانخشيةوالراءالبغامورفيالكافرتوكيلبنبغيلا)1(

.(134.241/)3البخاريرواه)2(.عليهيستعلي

.البخاريفيوبعضهحسنلىاسناده.(155/)4الدارقطنيورواه.()3632داودأبورواه)3(

.(348/)1مالكالأمامموطا)4(
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إلىاغد"):لانيس!اظ!لقوله؛استيفائهاوفي)1(الحدودإثباتفىالوكالةتصح-3

."فارجمهااعترفتفإنهذاامراة

تصحلاكما)2(والصيامكالصلاةفيهاالنيابةتجوزلاالتيالقربفيالوكالةتصحخلا-4

يجوزلامااذ؛محرمكلفيتصحلاكما،والشهاداتوالنذوريمانوالاوالظهاراللعانفي

فيه.الوكالةتجوزلافعله

للوكيل.الموكلبعزلاوجنونهاوأحدهمابموتأولهاالطرفينأحدبفسخالوكالةتبطل-5

زوجتهمنولاولدهمنولانفسهمنيشتريولايبيعلاشراءأوبيعفيوكلفمن-6

المضاربهذهفيالوكيلومثل،للقرابةبالمحاباةيتهملام!نه؛لهشاشهادتةتقبللاثمنولا

الوقف.وناظروالحاكموالشريكالوصي

وافرطوإن.فيهوكلفيمايتعداويفرطلماذاتلفأوضاعماالوكيليضمنلا-7

أقلف.أوأضاعماضمانفعليهتعدى

فيالوكيلفيتصرف،الشخصيةالحقوقسائرفيالتوكيلفيجوز،الم!ثلقةاالوكالةتصخ-لا

عليه.وعزمها!إرادةمنفيهبدلاإذ؛الطلاقمثلفيالاللموكلالشخصيهالحقوقسائر

لهعينماغيراشترىممتى،غيرهشراءلهيجوزلاشيءشراءموكلهلهعينمن-2

يخيرالموكلفإنظاهربغبناشترىأومعيبالهاشتر!إنوكذا،ردهأوقبولهفيبالخيارفالموكل

.التركاوبالاخذذلكفي

فيه.الموكلالعملوبيانالاجرةتحديدفيهاويشترط،بأجرةالوكاءلةتصخ-01

كمابتها:صورة-7

عقلهماوكمالصحتهمافيوهما...فلانا...فلانوكللقد:تعالىاللهحمدبعد

عليهاأشهداأنبعدوأفرهاالوكالةالمذكورالموكلوقبل...بكذالهيقومأن:أمرهماوجواز

...كذابتاريخوذلك...وفلانافلانا

الضلح:هـ-

كأنوذلكبينهماالخلافحلإلىبهيتوصلمتخاصمينبينعقدالصلح:غفه-1

علىفيصالحهبهمعرفتهلعدمعليهالمدعيفيقره،صاحبهانهيعتقدحقاانرعلىشخصيدعي

.الحدوداصتيفاءفيالموكلحضورالأحنافالسادةفقهاءيشترط)1(

نذلي.أورمضانكقضاءواجباصوئاوتركماتعئنالصومجوازثبت)2(
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.إنكارهحالةفيتلزمهائتيواليمينللخصومةاتقاءمنهجزء

والضلحصلحائينهمايقحلحاانعدئهماجناح<قلا:تعالىلقولهجائزالصلح:حكمه2-

حلالاحرمصلحاجائزإلاالمسلمينبينالصلح":ا!و!الرسولوقول.128[النساء:<]صر

.)1(لأحرامااحلاو

وهي:عاقسامثلاثةالأموالفيللصلح:اقسامه-3

المدعيفيعطيهبهلهفيقر،حفاآخرعلىشخمقيدعيانوهو:الإقرارعلىالملح-أ

بعضيهبهاوبهلهاقرالذيالدينبعضعنهيضعكأن،حفهعليهينكرلمحيثمصالحةشيئا

بدارلهيفركاعن،بهأترماجنسغيرمنبهعاقزبشيءيصالحهاو،بهالهاعترفالذيالعين

مثلا.ثوبافيعطيهبدابةلهيفراو،دراهمفيعطيه

ثخعليهالمدعىفينكرحفاآخرعلىشخصيذعيانوهو)2(:الإنكارعلىالصلح-ب

.الإنكارعندتلزمهالتيواليمينالخصومةمنويريحهدعواهليتركشيءبإعطاءيصالحه

فلاعليهالمدعىفيسكتحقاآخرعلىشخمقيدعيانوهو:السكوتعلىالصلح-ج

مخاصمته.ويتركدعواهيسفطحتىبشيءالمدعيقيصالحينكرولايقر

هي:الصلحاحكام،احكامه-4

سائروفييمتنعومايجوزفيماكالبيعمنهالأخذبغيرالمدعىالشيءعلىالملح-1

علىشخمقادعىفلو،يقسملمفيماوالشفعةالغبنفيوالخياربالعيبالردمنالبيععاحكام

إذاكالبيعيكونلاع!نه؛الصلحيصجلمفلانايلبسهلاانعليهواشترطبثوبفصالحهدازااخر

يصجلمموجلةبدراهمفصالحهمثلاحالةدنانيرعليهادعى،.ولوبالعفدمخلشرطفيهاشترط

بنصففصالحهبستاناعليهادعىولو،المجلسفيالقبضفيهيشترطالصرفلأن؛الملح

صا!ولو.،المصالحالتصففيبالشفعةالمطالبةفيالحقلهالدارفيالضيكفإن،دار

غيرمنكانصلحكلوهكذا،عاخذهاوردهبينمخييرفهومعيبافوجدهدعوىعلىبحيوان

أحكامه.سائرفيكالبيعفهوعليهالمصطلحجنس

بوجهاخذهوما،حفهفيباطلفالصلحنفسهبكذبعالماالمتصالحينأحدكانإذا-2

عليه.حرامفهوالصلح

وصححه.(1352)التر!ذيورواه.(4935)داودايورواه()1

.للجمهورخلافاالانكارصلحصخةعدميرىتحالىاللهرحمهالشافعئيالامام)2(
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بألفاعترفكمن،ذلكلهيحللمشيعابإعطائهالاأدائهعنوامتنعبحقاعترفمن-3

منها،شيءوضعيشترطلماذاأما،منهاخمسمائةعنهيوضعأنالاأدائهاعنوامتنععليهدينار

صحلماوذلك؛أخذهللمقرجازشيعافاسفطعندهآخربشفاعةأونفسهمنتبرعلهالمقروإنما

تفاضىمالكبنكعبأنكما.)1("دينهشطرعنهليضعواجابرغرماءكلم؟إظ!الرسولأن"

ظلا!راللهرسولسمعهماحئىأصواتهمافارتفعتالمسجلىفيعليهلهكانديناحدردابيابن

اليهفاشار،اللهرسوليالبيك:كعبففال"اكعبيا":نادىثمإليهمافخرجحجرتهفي

.)2("فاقضهقم)):فقال،اللهرسوليافعلتقدفقال،دشكمنالشطرضعان

الضلح؛صحمعينبعوضفيهباباأونافذننيفتحأنعلىحائطفيشريكهصالحلو-4

كالبيع.لامبمدة

الضلح:كتابةصورة

فلانصالحفقد...ا!نبئهعلىوالترموالصلاننتعالىاللهوحمدالسنريفةالبسملةبعد

المدعىبيدهيالتي(ويحددهايصفها)القلانيةالدارويستحقيملكأنهمنادعاهعمافلانا

الثاني.ادعاهبمماذلكبعدالأولالمصادعواعترف،الدعوىعينفيتنازعهمابعد،فلانعليه

الأشياءمن...كذاهوبمااوالاراهممن...كذامبلغهبماالشرعيالتصديقعليهوصدقه

ماجميعالثانيإلىالأرنلالمصالحدفع.إليهاوتداعياعليهاواتفقارضيا،شرعئةمصالحة

الأولالمصالحمعيستحقلاأنهالمذكورالثانيالمصالحوأقر.شرعياقبضاوقبضه،بهصالحه

شبهةولاملكاولا،طلباولادعوىولا،استحقاقاولاحفاعليهاالمصالحالدارهذهفي

..كثرأوقلشيعاولامنفعةاستحقاقولامنفعةولاملك

...كذابطريقذلكتم،شرعياتصادقاكلهذلكعلىوتصادقا

والحمى:،والإقطاعالماءوفبنلى،المواتاحياءفي:الناهنةالماذة

:تلموااءحيا!-ا

فيعمرهالاحدملكاليستالتيالارضالىالمسلميعمدانهوالمواتاحياء:تعريفه-1

له.ملكاوتكون،بهفتختصبئرحفراو،بناءاو،فيهاشجربغرس

.)3("لهفهيميتةارضااحيامن)):صننيإبدلقوله؛والإباحةالجوازالمواتإحياءحكم:حكمه-2

الصلح.كتاب34)البخاريصحيح"2(.الصلحكتاب(13)البخارىصحيح)1(

وصححه.(1378.9137"الترمذيورواه.381(.3/338)احيدالإمامرواهبم)3
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احكامه:-3

بشرطين:إلاأحياهالمنالمواتالارضملكئةتثبتلا-1

يكفيفلا،المياهذاتالابارحفراو،الدوربناءاو،الشجربغرسحقيقةيعمرهاان:اؤلا

،ونحوهشوكمنبحاجزيحتجزهاأوعلاماتعليهايضعأوْ،زرعافيهايزرعأنإحيائهافي

فقط.غيرهمنبهااحقيكونوانما

ليستأرضاأعمرمن":!ا!ل!لقولهوذلك؛التاسمنبأحدمختصةتكونلاأن:ثانيا

)1(."بهااحقفهولأحد

قدإذ؛الحاكمبإذنإلاتعئرفلاداخلهكانتأوالبلدمنقربيةالارضكانتإذا2-

وتعميرها.بامتلاكهافيتأذون،للمسلمينالعامةالمرافقمنتكون

مصالحلتعلق؛المعادنمنغيرهمااونفطااوملحاكانبالإحياءسواءالمعدنيملكلا-3

)2(.إباهأعطاهممنفاسترده،ذلكفيفروجعملحا!كرمعدنالنبيأقطعفقد،بهالعامةالمسلمين

قيلحاجتهمنهفياخذغيرهمنبهاحقكانجارماءالارضمناحياهفيمالهظهرمن4-

،الماءفي:ثلا"هةفيشركاءالناس":ابيلقوله؛للمسلمينفهوفضلوما،أحدكل

..)3(لأوالنار،والكلا

:[تنبيهالث]

وإن،ذراعاخمسونفقطحفرهااستجدوانماقديمةكانتإذاالارضمنالبئرحريم.

هذهالبئرصاحبفيملك،ذراعاوعشرونخمسةحولهاالتيالأرضمنفحريمهاحفرهاأنشأ

41(."رشائهامدالبئر"حريمرويولما،السلفبعضبذلكعملإذ؛بئرهحولالمساحة

أرضفيشجرةملكفمن،جريدهاأوأغصانهاامتدادقدرالنخلةأوالسنجرةحريم5

مدالنخلةحريم":ا!و!لقوله؛وجريدتهاغصنهاطولبقدرالأرضمنحولهامالهموات

)5(."جريدها

بأرضدارابنىفمنسياقتحضيرأوإبلإناخةأوكتاسةلطرححولهايتسعماالدارحريم!

عرفا.لهامرفقايسمىمماحولهامالهكانموات

وحسنه.الترهذيورواه.صحيحهفيداودابو)2(رواه(.!31/1البخاري)1(رواه

.اسنادهالحافظوصححداودابوورواه،مسندهفياحمدالامام)3،رواه

الحيل.هووالرضاء.ضعيف(وسنده+248ماجهابن)4(رواه

ضعيف.(وسندهم!)98ماجهابن)5(رواه
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:الماءفضل-ب

فيحاجتهقدرعلىيزيدنهيراوبئيرماءللمسلميكونانالماءبفضلالمراد:تعريفه-1

.شجرهأولزرعهوسقيهشربه

ثمنن؛بلاالمسلمينمنللمحتاجيبذلأن،الحاجةعنالزائدالماءفضلحكم:عمه-2

الءفضلصعلا":اير!وقوله.)1("الكلابهليباعالماءفضليماعلا":ا!لقولهوذلك

.)2("الكلابهليمنع

هي:الماءفضلأحكام:احكامه-3

عنه.الاستغناءبعدإلاالزائدالماءبذليتعينلا-1

اليه.محتاخااليهالمبذوليكونان-2

!.الوجوهمنبوجهببذلهضرزصاحبهيلحقلاأن-3

:ألإقطاع-ج

قطضلأحدملكالي!ستائتيالعامةالأرضمنالحاكئميقطعأنهو،الإقطاع:تعريفه-1

تمليكا.أواستغلالا،بناءأوغريرأوزرعفيبهاينتفع

،)3(ا!النبيأقطبعقدإذ؛الناسمنغيرهدونالمسلمينلإمامجائزالإقطاع:حكمه-2

ف!.وغيرهماوعمر،بعدهبكرأبووأقطبع

احكامه:-3

.غيرهالعامةالاملاكفيالتصرفلاحدليسإذ؛الإمامغيريق!حلاان-1

.وتعميرهإحياثهعلىيقدرمماأكثريقطعهمنيق!حلاأن-2

العامة.المصلحةعلىمحافظةمنهالإماماستردها،تعميرهاعنعجزثمارضاالاماماقطعه-من3

الاسواقفيللبيعمجالس،الرعايامنشاءمنإرفاقإقطاعيق!حأنللإمام-4

.المساقاةكتاب8()مسلمرواه)1(

لاا:بلفظ1272()الترمذيورواه.3473()داودايوورواهالمساقاةكتاب؟8()مسلمورواه./144(3)البخاريرواه)2(

لهمفيبقىعنهمليبتعدواماشيتهمسقيمنالزعاةيمنعونء!شالنبيعهدعلىكانوا6نهمالكلا،بهليمنعالماءفضلتمنعوا

لهم.خالصاالعشب

.فرسني"ثلثيعلىمئيوهو،راسيعلىالليما!سرسولاق!هافئالزل!يرارضمنالنوىأنقلكنث:!بلفظعليهمتفق)3(

أجمعين.الزل!ره!طامراةبكيرابيبنتاسماءبهذاوالمتكلمة



317الحمى/عقودجملة

يملكولا،الناسلعامةضرربذلكيحصللمإن،الواسعةوالنصوارعالعامةوالساحاقي

يسبقلمماالىسبقمن":اير!رلقوله؛فقطغيرهمنبهاحقيكونوانما،ذلكلهالمقطوع

.)1("بهاحقفهومسلمإليه

يحجببأن،بأحديضران،إقطاعبدونإليهسبقأو،مجلشاالإمامأقطعهلمنليمس-5

ضرزلا":ا!و!رلقوله؟للبيعالمعروضةبضاعتهيرواانالمشترينوبينهمنهيحولاو،النورعنه

.)2("ضرارولا.

سقيهاالمرادالمزارعتنتهيحتىفالاعلىالأعلىالمسلمونبهانتفعالواديسالإذا:[تنبيهأ

بحسبالسيللعنهميقسمالسيلاولمناقربفيالمتساويةوالمزارع،السيلماءينتهياو

بنعبادةعنماجهابنروىلماوذلك؛لمنهماقرعتشاحواوإن،وصغرهاالمزارعكبر

الماءويترك،الاسفلقيلالاعلىانالسيلمنالتخلشربفيقضىا!و!رالنبيان،الصامت

.الماءيفنىأوالحوائطتنقضيحتىوهكذا،يليهائذيالأسفلإلىالماءيرسلتم،الكعبينإلى

.)3("جاركإلىالماءارسلثمزلحريااسق":ا!ر!ولقوله

الحمى:-د

خاضة.بهائمفترعاهاعشبهاليكثرفيهاالرعيمنتحمىالمواتالارضهوالحمى:تعريفه-1

الإمامإلافامممرذراغاللمسلمينالعامةالأراضيمنيحميانلأحديجوزلا:حكمه-2

افادفقد،)4("ولرسولهللهالاحمىلا":ا!و!لقولهوذلك؛المسلمينلمصلحةذلككاناذا

نايفيدكما،الإماموهو،خليفتهمااوورسولهاللهالايحميانلاحدليمسأنهالحديث

العامة،المصالحقيدائفاينفقورسولهللهكانمالأن؛العامةالمصلحةلغيريحميلاالإمام

لإبلالنقيعا!صاللهرسولحمىفقد.ونحوهاالركازوخمصروالقيءالغنائممنكالخص!

والعباد،اللهمالالمال"):فقال،ذلكفيلهوقيل،ارضا!هعمرحمىكماالجهادوخيل

فيشبراالارضمنحميتمااللهسبيلفيعليهاحملمالولا..والله..والله،اللهعباد

،))5(
سبر(

هي:احكامللحمى:احكامه-3

.المخنارةفيالضياءوصححه(7103)داودأبورواه)1(

.(1/313)احمدالإمامورواه.(2341وك!02)ماجهابنرواه)2(

.(3/48)البخاريرواه)4(.(كهـ3/145،1)البخاريرواه)3(

آخر.بلفظصحيحهفيالبخاريرواه)5(
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.)1("ولزسولهللهالاحمىلا)":ءاظ!ررلرلقوله؛وإمامهمالمسلمينخليفةإلايحميلا-أ

لاحد.ملكاليستالتيالمواتإلاالارضمنيحمىلا-ب

العامة.المسلمينلمصالحبل،نفسهلخاصةالخليفةيحميلا-%

فيفينظر،الغاباتفيالاشجارلتنميةالجبالبعضمنالدولةتحميهمابالقياسيلحق-د

اضرافبانوإذا،ذلكعلىالحكومةاقزتللمسلمينراجحةمصلحةيحققكانفإذا،ذلك

!اجمر.ولزسولهللهإلاحمىلاإذ؛عليهتقرفلا،راجحةفائدةلهميحققولمبالمسلمين

احكابمجمنةقي:الخامسالفصل

:موادتسعوفيه

:الرنفي:الأولىالماذة

وذلك،بدلهيردثم،بهينتفعلمنماليدفع:وشرعا،القطعهو:لغةالقرض:تعريفه-1

ثئممدةحيواناومتاعأوماليمنكذااسلفنياوْاقرضني:تبرعهيصجلمنمحتاجيقولكإن

فيفعل.،عليكارده

الله"لقرضالذيذافت<:تعالىلقوله؛للمقرضبالنسبةمستحبالقرض:حكمه-2

كربةاخيهعننفسمن":ظ!!وقوله.[11:الحديد]<كرليرأخرولهرلميخضخعفهحسنافزضا

فهوللمقترضبالنسبةواما.)2("القيامةيومكربمنكربةعنهاللهنفسالدنياكربمن

،خياراجملاوردالإبلمنبكرا!هنداللهرسولاستقرضقدإذ؛فيهحر!لامباخجائز

.)3("قضاءأحسنهمالناسخيرمنإن":وقال

هى:القرضشروط:شروطة-3

.يهددأووزلنيأوبىحصلالةرضشدريكلرفألق-أ

.-ءوانا.كانإلاواءسخهة!ةو!يئعرفاأن-ر.ر،

رشيل!.غيرمنولا.يملكلاممنيصجفلا،يهز؟ركامليحمص،،خئ!(جم!لشإئصرفىسر-،ا!رشناأس،-+.-.

تخريجه.صبق)1،

.(67)الادبفيداودأبوورواه.(1425.0391)الترمذيرواه2("

.(5/58)الباريفتحفيوذكر.صحيحهفيالبخاريرواه)6(
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هي:احكامللقرض:احكامه-4

ذمته.فيواصبحملكهالمستقرضقبضهفمتى،بالقبضالقرضيملكان-ا

.بالمستقرضالإرفاقمنفيهلما؛احسناجلبدونوكونه،اجلإلىالقرضيجوز-ب

مثلهاردزيادةاوبنقصتغيرتوإن،ردتالاقتراضيومكانتكماالعينبقيتإن-بر

فقيمتها.وإلامثللهاكانإن

لمفإنهوإلا،المقرضأرادمكانافيفيوفاؤهجازحملهفيمؤونةلاالقرضكانإن-د

موضعه.غيرفيوفاؤهالمقترضيلزم

وابتجويدهارنالقرضفيبزيادةكانسواء،للمقرضالقرضيجرهنفعاييحرمهـ-

منإحسانمجردكاناذااما،بينهماوتواطؤبشرطذلككانإنالقرضعنخرجاخربنفع

نإ":وقال،صغيربكرفيرباعياخياراجملاا!اللهرسولاعطىإذ؛بأسفلاالمقترض

.)1("قضاءاحسنهمالناسخيرمن

الوديعة:في:الثانيةالمادة

إلىليردهيحفظهمنلدىوغيرهمالمن-يتركاي-يودعماالوديعة:تعريفها-1

طلبه.متىمودعه

.[،!2:البؤة]<أمئتهاؤتمنالذىففود>:تعالىاللهبقولمشروعةالوديعة:حكمها-2

الرسولوبقول.[58:الئساء]<أئلهاالى-الأمئميتؤدواأنبأمركنمأللهان>:!وقوله

،الأماناتجنسمنالوديعةاذ.)2("خانكمنتخنولااهممنكمنإلىالأمانة"اد:عالهاضرق

إذافيماوذلك،المسلمعلىواجباقبولهايكونفقدالأحوالباختلافيختلفالوديعةوحكم

.سواهلهيحفظهمنيجدلمبأن،مالهحفظفيمسلماليهاضطر

حفظه،علىالقدرةنفسهمنيانسوهوشيءحفظمنهطلبإذافيمامستحبايكونوقد

<والنننوىالبزعلىونعاونوا>:تعالىقولهفيبهالمامورالبرعلىالتعاونبابمنهذاإذ

حفظها.عنعاجزاالشخصكاناذافيماوذلك.مكروهاالوديعةقبوليكونوقد.2[:المائدة]

أحكامها:-3

ولا،والمجنونالصبييودعفلا،رفي-امكأفا3عخدوالمودعالمودعمنكليكونأن-ا

.()2923الاستقراضمحعابالبخاريصحيح)1(

وحسنه.()1246الترمذيورواه.()3534داودابورواه)2(
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عندهما.يودع

ظلا!ر:قوله؛تفريطاومنهتعابدونالوديعةتلفتإذاعندةالمودععلىضمانلا-2

.)2("عليهضمانفلاوديعةاودعمن":ص!بإلنمدوقوله.)1("مؤتمنيعلىضمان"لا

.شاءمتىالوديعةردعندهوالمودعالمودعمنلكل-3

.ورضاهصاحبهابإذنالاالنفعوجوهمنوجهبايبالوديعةينتفعانعندةللمودعيجوزلا-4

ببينةالمودعيانيانالا،بيمينهعندةالمودعقولفالقولالوديعةردفياختلفإذا-5

إليه.ردهاعدمتعبت

كتابتها:كيفية-4

:الايداعكابةصورة-ا

ملتزماالشرعيالإيداعسبيلعلى...كذامبلغ..فلانمنوتسلمقبضانه...فلاناقر

وحضر.قيهيضعهاأنالمودعأمرهالذيالمكانفيمعلهاحرزفيوصونهاالوديعةهذهحفظ

السصرعىص.التصديقذلكعلىوصدصقالمذكورالمودع

:الزصذمحعابة-ب

وبيدهإليهذلكوصارشرعئاقبضا...كذامبلغهما...فلانمنوتسلمقبضانهفلاناقر

ولمتاريخهقيلمنهالنبوضضدأودعهالمذكورالقابضكانالذيالقدرهووذلك،وحوزته

ذلكتم،شرعياتصديقاذلكعلىالمذكورالدصافعوصدبه،محرأوقرصشيغذلكمنلهيؤحنر

...كذابتاريخ

العماوية:في:الثالفةالماذة

منمسلميستعيركأن،يردهثمصزمنابهينتفعلمنيعطىالتصيءهيالعارية:تعريفها-ا

.يردهثميلبسههوئااوبهيكتبقلمااخر

تعالى:وقوله!لأوال!ئننوئالبزعلىوتعاونواص"/:تعالىبقولهمشروعةالعارية:لا*سهاص-لم

لصفوانذلكقال"مضمونةعاريةبل/):طب!فيوبقوله.[؟.الأ،3!ا،]صفي،الماعونويمنعونأ!

صاحبمنما/1:..وبقوله./!(؟محمدياأغصبا:وقال،أدرعامنهاستعارلمأأميةابن

به.العملعلىوالجماهير،ضعفإسنادهوفي3/411/الدارقطنيرواه

عليه.ضانفلاتفري!اوْجنايةبغيرخملفتوديعةاودعمنان:الحديثومعنى،ضعصصندهوفي!1024)ماجهابنرواه(ا

الحاكم.وصححهوالنسائيواحمدداودابوالا،
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الطلفذاتتطؤه)1(قرقربقاعالقيامةيوملهااقعدإلاحقهايؤديلاغنمولابقرولاإبل

قلنا:"القرنمكسورةولاجماءيومئذفيهاليس،بقرنهاالقرنذاتوتنطحه،بظلفها

،الماءعلى،وحلبهاومنيحتها،دلوهاوإعارة،فحلهاإطراق":قال؟حقهاومااللهرسوليا

البرعلىوتعاونوا>:تعالىلقوله؛الاستحبابوحكمها.)2("اللهسبيلفيعليهاوحمل

عنهوهوالأشياءمنشيءاستعارةفيمسلمإليهاضطرمنعلىواجبةتكونوقد.<والعقوى

إليه.حاجةفيالمسلموأخوه،غنىفي

هي:العاريةإحكام،احكامها-3

ثوباوطيبولا،كافرلخدمةمسلمولا،للوطءجاريةتعارفلا،مباحشيءإلايعارلا-1

.[2:المائلىة]<والعدؤنالاثمعلىئعاونوااولا>:تعالىلقوله؛حرامالإثمعلىالتعاوناذ؛لمحرم

اررلمون":اصحقوله؛أتلفهاإنالمستعيرضمنهالعاريتهالضمانالمعيراشترطإن-2

ولكنه.ضمانيجبفلاتفريطولاتعدبدونوتلفتيشترطلموإن.)3("شروطهمعلى

وإناء،بطعامطعام)):طعامآنيةكسرتوقدنسائهلإحدىكل!فذقوله؛ضمانهايستحب

مااليدعلى":ص!ب!إن!لقوله؛قيمتهااوبمثلهاضمنتتفريطاوبتعدتلفتوان.)4("بإناء

.)5("تؤديهحتىاخذت

سيارةبأجرةاوبحاملإلاتحمللاكانتكانردهاعندالعاريةمؤونةالمستعيرعلى-3

.)6("تؤديهحتىاخذتمااليدعلى":عالهاصتنق!لقوله؛مثلا

المعيررضايتحققكانإنباسفلااعارتهاما.استعارهمايؤجرانللمستعيريجوزلا-4

فلا.لالا،له

الجدار،يسقطحتىعاريتهفييرجعأنيجوزفلا،مثلاخشبلوضعحائطاأعارإدط-5

بالمسلمالإضرارمنذلكفيلما؛الزرعيحصديرححتىفلاللزراعةارضااعارمنوكذا

.حراموهو

الاجل.نهايةبعدإلاردهايطلبلاأنل4يستحمثأجلإلىعاريةأعارمن-ل!

.الأرضعلىالمستيري:القرقر)1(

.(27/)5النسابيورواه.الزكاةكتاب()28مسلمرواه)2(

.(9135)الترمذيرواه)101.(94/)2الحاكمورواه.()12الأقضيةفيداودابورواه)6(

.(51/8.12.13أحمدالإمامورواه.()1266النرمذيورواه.()3561داودابورواه)5(

/47،وصخحه.ي!والحاكم!126(والترمذي؟356(داود)6(ابو
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4-كيفيه)ا(كتابتها:

وااقلانيةالدارجميعوذلك،تصزفهوتحتوبيدهلهافذصما...فلانا...فلاناعار

وا...كذامدةالىالمذكورهذايركباويلب!اويسكنانعلى..كذاالثوباوالغرس

فلانالىالمعيزفلانوسلم،مؤذاةمردودةمضمونةجائزةصحيحةعارية...كذامسافة

قبل.اعلاهالمشروحالحكمعلىبيدهوصارتشرعياتسلمافتسلمهاالمذكورةالذابةالمستعير

...كذابتاريخوذلكشرعياقبولاالاخرمنذلكمنهماكل

الغبم:البشالزابعةالمادة

أحذيستوليكأنوذلكحقبغيرقهراالغيرمالعلىالاستيلاءهو:الغصب:تعريفه-1

فيركبها.احددابةاوفيسكنهااحددارعلى

بالنطل<بئبهمأموالكمتاكلواولا>:تعالىاللهبقولمحرمالغصب:حكمه-2

وقوله.)2("حرامعليكمواموالكمدماءكمانالا":ظ!ندالرسولوقول.[!18:البقرة]

اع!ي!:وقوله)3("ارضينسبعمنالقيامةيومطوقهظلماشبراالأرضمناقتطع"من:اع!يط

.)4("نفسهطيبعنالامسلمامرىءماليحل"لا

هي:الغصباحكام:أحكامه-3

ولأمثاله.لهزجراضربهاوبسجنهلىتعاناللهلحقالغاصبلأديب-1

وامثللهكانانبمثلهضمتهيدهفيتلفوإن،اغتصبهمارذالغاصبعلىيجب2-

بقيمته.

اعتصبهماواخذمثلهردمنهالغرضصاحبهعلىفوتبعيبفأصابهشيئااغتصبمن3-

معه.الئقصوقيمةردهتعذروإن،واعابه

مثلا.الدابةاجرةاوالأشجارغلةاوْالحيوانكتتاحوذلك،كاملةمعهترذالمغصوبغلة-4

الألتمجاروقاالبناءهدملزمهغرسأوالغاصبفيهافبنىأرضاالمغصوبكانإن-5

قيمتهواخذ،غرسهاوبناهماتركشاءوإن،الغرساوبالبناءفسدتالتيالأرضوإصلاح

.(5!/)3البخاريرواه)2(.امموذجاووصورةكيفيةلقظبينفرقلا)1(

مختلفة.باقاظالصحيحينوفي(432/)3احمدالامامرواه)3(

حبانابنرواه"منهنفسطيببغيراخيهعصا!اخذانلامرفييحللا"وهوقويئاهذوله(/26)3الدارقطنيئ)4(رواه

عد.عنهانىعنحميدابيعن.صحيحيهمافيوالحاكم
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.)1("حقظاليملعرقليس)":ا!لقوله؛بهالارضصاحبرضيانوذلكانقاضا

الربح.معردهفربحغصبهبماالغاصباتجرإذا-6

قولفالقول،صفتهاوالمغصوبقيمةفيالشيءوصاحبالغاصباختلفإذا-7

.المغصوبالشيءلصاحببينةهناكيكنلمانبيمينهالغاصب

وايمزقهاويحرقهكانوذلك،ضمانهعليهوجبصاحبهإذنبغيرغيرهمالاتلفمن-8

البفس.اوالبيتداخلكانماقيتفلترباطاأووكاءاوقفصااومغلقابائايفتح

ضمانه.عليهيجبشخصافياكلربظهفيصاحبهيفرطالعفورالكلب-9

اهلعلىان:"ابيلقولهضمانهصاحبهاعلى،زرعافتتلفليلاترسلالدابة-01

.)2("عليهممضمونفهوبالليلافسدتوما،بالنهارحفظهاالأموال

العجماء:"ا!و!لقوله؛فيهضمانفلاشيئاتتلفسائقاوراكببدونالدابة-11

رجل:"ا!و!رلقوله؛برجلهاواتلفتمركوبةكانتإنوكذا.باطلهدراي،)3(جبار"

.)4("مركوبهنكانتإذافمضمون،بيديهااوبفمهاتتلفهماأما،جبارالعجماء

واللقيط:الفقطةفي:الخامسةالمادة

الفقطة:ا

يجدكأنوذلك،لاحدمملوفيغيرموضعمنالملتفطالشيءهواللفطة:تعريفها-1

فيلتقظها.ضياعهافيخافثيابااودراهممابطريقالمسلم

ووكاءها،عفاصهااعرف:"عنهاسئلاروهـلمالقوله؛اللقطةالتقاطيجوز:-حكمها2

فهيخذها:"ففالالغنمضالةعنوسثل.)5("فشانكوإلاصاحبهاجاءفانسنهنعرفهاثم

لالمنويكره،نفسهبأمانةيمقلمنالالتقاطيستحبأنهغير.)6("للذئباولاخيكاولك

.يجوزلاللتلفالمسلميناموالتعريضإذ؛امانتهافييمق

هي:اللقطةاحكام:احكامها-3

هكذا،العلماهلبعضعندالعملوبه/360الدارقطن!ورواه.378،)الترمذيورواه.57)الخراجفيداودايورواه)1(

كا.6/8الكبير)المعجمفيالطبرانيرواه)2(.الترمذيالامامقال

.معلولوهوداودايورواه)4(.274(.2/228احيد)الامامرواه)3(

.6(.1.5)المقدمةاللقطةفيمسلمورواه./34(1)البخاريرواه)5(

.405ء)ماجهابنورواه.1372()الترمذيورواه.165(.3/163)البخاريرواه)6(
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وحبهكالتمرةوذلك،الناسأوساطهمةتتبعهالابحيتتافهةاللقطةكانتإن-1

فيبهاالانتفاعولملتقطهابالتقاطهابأسلافإئهوالعصاالسو!اأو،الباليةالخرقةأو،العنب

اللهرسوللنارخص)ا:ل!يهجابرلقولوذلك؛بهاالاحتفاظولاتعريفهاعليهوليس،الحال

.)1("بهفينتفعالرجليلتقطه،واشباههوالحيلوالسوطالعصافيعاا!!ر

سنةيعرفهاأنملتقطهاعلىوجبالناسأوساطهمهتتبعهممااللقطةكانتإن-2

فإن،والإذاعةالصحافةبواسطةأوالعامةالمجتمعاتوفيالمساجدأبوابعندعنهايعلن،كاملة

الكاملالحولبعديجىءلموإن،إياهاأعطاهوصفاتهاعددهااؤوعاءهاوعرفصاحبهاجاء

يطلبها.يوماصاحبهاجاءلرنضمانهابنيةولكن،شاءإنتصدقأوبهاانتفع

وجبالتقطهاومن،ضياعهاخيفإذاإلاالتقاطهايجوزلا(مكة)أي،الحرملقطة-3

هذاإن)):ع!ا!رلقوله؛تملكهالهوليسالحاكمإلىسلمهاخرجوإذا،بالحرمدامماتعريفهاعليه

.)2""لمعرفإلالقطنهتلتقطولاصيدهينقرولا،خلاهيختلىولاشوكهيعضدلا،حرامالبلد

التقاطهاجازالأرضمنبفلاةشاةكانتإنالحيوانضالةوتسمى،الحيوانلقطة4-

إبلاكانتلاذا.)3("للذئباولاخيكاولكهي":صننبإلنذلقوله؛الحالفيبهاوالانتفاع

الماءترد،وسقاؤهاحذاؤهامعها،ولهامالك":ا!لقوله؟بحالالتقاطهايجوزلافإنه

وتسمىوالخيلوالبغالالحميرضالةالابلضالةومثل.)4("ربهايجدهاحتىالشجروجمل

كذلك.التقاطهايجوزلافإنهالهوامل

كتابتها:كيفية4-

..كذاضمنهكيسا..كذاموضعفيالتقط..كذاشهرمن..اليومفيأنه..فلاناقز

مساليةأيائاوالمساجدوالشوارعالاسواقوفيموضعهفيعليهونادىوساعتهلوقتهعرفهوانه

نفسهعلىوخشيطافيلهايحضرفلمكاملةسنةعلىيزيدمامترادفةوأشهزامتتابعةوجمعا

منحضرفإن،حيازتهوفييدهتحتوأنهافالتقطهاوجدهاانهشهودهعليهاشهد.الموت

منهايدهوخلتعهدتهاعنالمذكورالملتقطوبرئأخذها،لهاملكهوثبتووصفهايدعيها

..بتاريخوذلكالشرعيبالطريقلمالكهاإتاهابتسليمه

يسيرةقطةالتقطمن":بحديثمعارصقوهو،العلمأهلجماهييرعندبهوالعمل،مقاذاسناده(وفي+171داودأبو)1(رواه

."صنةفليعرفهاذلكفوقكانتفإق،ا4يامثلاثةفليعرفهاذلكشبهأوثرهئااوْحبلا

تخريجه.سبق)3(.()!الحجكتابومسلم()1587()27بالعلمكتابالبخاري)2(رواه

.(115/)4احمدالامامورواه.اللقطةكتاب(2.3.)1مسلمورواه.(34/)1البخاري)4(رواه
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ب-اللهط:

احد.يدعيهولا،نسبلهيعرفلا،مامكانفيمنبوذايوجططفلاللقيط:تعريفه-1

<والنقوئالبزعلىوتعاولؤا>:تعالىلقوله؛وترييتهاخذهالكفايةعلىيجب:حكمة-2

حفظها.يجبمحترمةنفسولاع!له،[2:]المالدة

هي:،اللقيطاحكام:أحكامة-3

.مالاومتاعمنمعهوجدماوعلىعليهيشهدانلملتقطهينبغي-ا

المسلمين.غيربهاكانولو،مسلمفهوإسلاميةبلادفياللقيطوجدإن-ب

مالبيتمنعليهانمقشيءمعهيوجدلمفإنمنهعليهانفقمالاللقيطمعوجدإن-ب

المسلمين.جماعةعلىفنفقتهوالاالمسلمين

القصاصفيوليههووالإمام،المسلمينماللبيتقتلإنوديتهماتإناللقيطميراث-د

.الماللبيتالديةاخذشاءدانلهاقتمقشاءفإنوالدية

بهاقرتإنوكذا،ولدهيكونأنممكئاكانإذابهألحقولدهاللقيطانرجلاقرإنهـ-

بها.الحقامراة

كعابته:كيفئة-4

الارضعلىملقىصبيافوجدالقلانئيبالمكاناجنازالقلاقنيالوقتفيانهفلانعليهاشهد

لملكهالموصلةالحقوقمنحقولاملكشبهةولاملكفيهلهيكنلملقيطوانه..كذاوصفته

فاقرذلكفيالحقوعرف،اعلاهالمشروحالحكمعلىإياهالتقاطهبحكميدهفيمستمروأله

..كذاتاريخفيبذلكعليهواشهد،شرعاعليهلوجوبهفاتبعهوالصدق،به

والتفليس:الحجرفي:السادسةالمادة

أ-الحجر:

فلس.اوسفهاوجنوناولصغرمالهفيالتصرفمنالإنسانمنعهوالحجر:تعريفه-1

كلاللهجلائتىأتؤلكغالسفهاتونواولا>:تعالىاللهبقولمشروعالحجر:حكمه-2

معاذعلىا!ير!حجرإذ":ا!الرسولوبعمل.[5:الئساء]<واكموهموارزقوهئمكافبهاليما

.)1("شيءلمعاذيبقلمحتىديونهعنهوسددفباعهالديناستغرقهلماماله

وصححه.(4/101)،(2/58)الحاكمرواه)1(
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عليهم:يحجرمناحكام-3

برضاإلاجائزةغيرالماليةتصزفاتهأنوحكمهالحلميبلغلمالذيالطفلوهو:الصغير-1

فيستمرسفهمنهيظهرلمماالبلوغإلىعليهالحجرويستمر،يتيضاكانإنوصيهأو،والديه

تعالى:لقولهبلوغهبعدترشيدهإلىيبقىفحجرهعليهموصىيتيضاكانوإن،صلاحهإلىالحجر

.[6:افء]<أئؤلهئمالئهخفأدفعوأرسثرامنهخءالنسغفاقالع!حبلغواإذاحتئ+اليتمئ>واهلوا

بمصالحه،معرفتهلقلةتصزفهبسوءأوشهواتهفيبإنفاقهلمالهالمبذروهو،السفيه:السفيه-2

فإن،يرشدحتىشراءأوبيعأوبهبةمالهفيالتصرفمنفيمنعورثتهمنبطبعليهفيحجر

لافنافذعليهالحجرقيلكانوما؛شيءمنهاينفذلاباطلةفتصرفاتهعليهالحجربعدتصرف

شيء.يردمنه

تصرفاتهتنفذفلاعليهفيحجرإدراكهفضعفعقلهاختلمنوهو،المجنون:المجنون-3

المغلوبالمجنونعن:ثلا!لةعنالقلمرفع":!اكل!لقوله؛عفلهكمالإليهويعوديبرأانإلى

.)1("يحتلمحتىالضبيوعن،يستيقظحتىالنائموعن،يبرأحتىعقلهعلى

المطالبةلورثتهفإنعادةالهلاكمنهيخافمرضامرضمنوهو،المريض:المريض-4

ومسكنوملبسوشربأكلمنحاجتهقدرعنيزيدبماالتصمفمنفيمنع،عليهبالحجر

يهلك.اويبراحتىودواء

التفليس:-ب

مالهفيلهيصبحفلميملكماجمبعالإنسانديونتستغرقأنهو،التفليسق:تعريفه-1

لديونه.وفاء

هي:أحكامللتفليس:احكامه-2

.الديونأصحابأي،الغرماءبذلكطالبإذا)2(عليهالحجر-أ

علىذلكقسمةثموشرابهكطعامهمنهلهبذلاومالباسهعدامايملكماجميعبيع-ب

ديونهم.بحسبمحاصصةالغرماء

من":اعو!رلقوله"الغرماءباقيدونأخذهيتغير-لمبعينهمتاعهالغرماءمنوجدمن-ج

قديكونلابانايضامشروطوهذا.)3("بهاحقفهوافلسقدانسانعندبعينهمتاعهادرك

.()1423الترمذيورواه.()16الحدودفطداودابورواه)1(

المفلس.علىالحجرعدمتعالىاللهرحمه،حنيفةابوالاماميرى)2(

.()22المساقاةفيمسلمورواه،656(،655/)3البخاريرواه)3(
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.الغرماءاسوةفهووالاشيئائمنهمناخذ

فلادينهبهفيسذديباغمتاعأوماللديهيكنلمانهبمعنىالحاكمعندإعسارهثبتمن-د

:]البقرة<مبرحاكفنظرعمئرةذركا%ر!ن:>تعالىقوله؛ملازمتهولامطالبتهتجوز

.)1("ذلكإلالكموليسوجدتممانجذوا":الصحابةمنالمدينيناحدلغرماءا!ر!رولقوله[028

علىرجععليهالمحجورمالوبيعبالحجرعلمقديكنلمغريموظهرالمالقسمإذاهـ-

لهم.محاصصةالمالمنبحقهمالغرماء

لهمالحجروقعالذينالغرماءيحاصصانلهليسعاملهثممدينعلىبالحجرعلممن-و

.الميسرةإلىالمفلسذمةفيدينهويبقى

المفلس:علىالحجركعابة-كيفئة3

حجراته:فلانالمحكمةقاضينفسهعلىبهاشهدماهذا..تعالىاللهوحمدالبسملةبعد

والحادبيومئدبيدهالحاصلمالهفيالتصرفبمنومنعهشرعئاصحيحاحجرافلانعلى

علىالزائدةلأربابهاذمتهفيوالواجبةالشرعيةالديونمنعليهثبتمابحكمتامامنعا،بعده

بمقتضى...كذافلانمالهوذلكويبان...كذاهوالديوفيمنعليهماومبلغ،مالهقدر

بموجبالمحكمةلدىديعهالغرماءمنكلاثبتوقد،كذاولقلان...كذاتاريخهسند

عندثبتانبعدذلكوكان،ذلكعلىمنهمكلواستحلفشرعامعتبرةصحيحهسندات

وانالمذكورةالديونمنعليهماوفاءعنعاجزمعسرالمذكورالمدينانالشرعيةبالباخةالمحكمة

بفلسوحكم،الشرعيوالثبوقي،المحاصصةعلىإلاالديونمنعليهبماقيمتهتفيلاموجوده

تلزمهمنونفقةنفقتهمالهفيلهوفرض.فيهمسؤولاشرعئاحكماعليهالحجروصخةالمذكور

يومكلفيمنهبدلاوماوشرباكلمن...وفلانفلانوهموولدهزوجهمننفقتهم

ديونهمبنسبةالغرماءبينيتحصلماوقسم،واملاكهامتعتهبيعمنالقراغحينإلى...كذا

.كذابتارينيوذلك.الشرعيالوجهعلى

:المبذوالشفيهعلىالحجركعابةكيفئة

ح!جرافلانلحىحجرانهالمحكمةقاضيعليهاشهد...تعالىاللهوحمدالبسملةبعد

شرعئا،منعابعدهوالحادب،يومئدالحاصلمالهفيالتصوفمنومنعه،شرعياصحيحا

لهمبذرلمالهمفسدسفيهالمذكورفلاناانالشرعيةبالبينةعندهثبتانبعد،معتبراوح!جرا

.4()المساقاةفيمسلمرواه)1(
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ناإلىالتصزفمنومنعه،عليهالحجرلضربمستحق،وابتياعهبيعهوفيانفاقهفيمسرف

وإبطالعليهالحجرإيقاعفيالمصلحةوأن،صلاحهويظهر،رشدهويثبت،حالهيستقيم

بسفههوحكم،التصرفمنومنعهالمذكورعلىالحجروضرببذلكوحكم.تصرفاته

لهوفرض،شرعياابطالاالتصرفاتجميعفيفعلهوابطل،المعاملاتعنونهاهشرعياحكما

...فلانوهمالصغاروأولاده...فلانةزوجتهمننفقتهتلزمهمنونفقةنفقتهبرسممالهفي

شرعياإيجائامالهفيذلكلهمواوجب...كذاتاريخمنيومكلفيشرعامنهلهبدلاوما

زيادةفيهليسوانه،بذلكمعهولمنلهالكفايةتحصلنهاالشرعيهبالبينةعندهثبتانبعد

...كذابتاريخحرر.شرعئاثبوتا،كفايتهعلى

التي:في:السابعةالمادة

بهذاوهي.الوفاةبعدبالمالالتبرعاوشيءفيبالنظرالعهدهيالوصية:تعريفها-1

شانفيالنظراو،حقإعطاءاو،دينبتسديديفوممنالىوصيةالأول:نوعانالتعريف

به.لهاالموصىالجهةإلىيصرفبماوصية:والثاني،بلوغهمالىصغاراولاد

حضراذابيبهتملثهدهءامواالذينيهايها<:تعالىاللهبقولمشروعةالوصية:حكمها2-

بعدربهومنما:تعالىوقوله.،،15[.ألائدة<[معنكمعدليذوااشانالوصئةحينالمحوتأحدكم

مالهمسليمامرىءحق"ما:ظلا!يرالرسولوقول.11[:الساء<]دئ!!أؤبهايوصىوصيهص

)1(."عندهمكتوبةووصبتهإلاليلتينيبيتفيهيوصي

فتضيعيموتانخشيةحقوقعليهاو،وديعةعندهاو،دينعليهمنعلىالوصيةوتجب

وورثتهكثيرماللهلمنالوصيةتستحبكما.اقيامةيومعنهافيسألوحقوقهمالناساموال

الخير،جهاتمنلجهةاو،الوارثينغيرمنلأقربائهاقلاوثلثامالهمنبشيءيوصيأناغنياء

جعلت:معهماواحدةلكيكنلمثنتانادمابنيا:تعالىاللهيقول":قالنجك!نهلىانهرويلما

بعدعليكعباديوصلاة،وازكيكبهأ-(لاطهركبكظمكاخذتحينمالكفينصيبالك

.."العلث:الوصيةعنسالهحينماوقاصابيبنلسعدصنجبازولقوله)؟!((أجلكانقضاء

ا-إ.اأالناسيتكففونعالةتدعهمانمنخيرأغنياءورثتكتذرإنانك،كثيروالثلث

يلى:ماالوصيةشروط:؟لأ-كا.،!ه-آ

.(2/08الاأحمدالإمامورواه(.6/923)كاالنسائيورواها.1.4أالوصيةفيمسلمورواه(.4/2أالبخاريأرواهأأ

صحيح.بسندمسندهفيحميدبناللهعد(اخرجه)-.النفيرمخرجأؤ،الحلق:محوكا(الكظمايم

.(31اسطياافيداودأبوورواهإ.)2116الترمذيورواه(.51.8.9.01الوصيةفيمسلمورواه/./31201البخاري/؟!(رواه
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يؤمنلاغيرهإذ؛وشيداعاقلامسلفايكونأنشيءإلىبالننلرلهالموصىفييشترط-أ

.صغاووعايةاصنحنصوقأداءمنفيهالنظرإليهأسندمايضيعأن

فيه.يوصيلمامالكامميزاعاقلايكونأنالمريضفييشترط-ب

بنياحةالمرءيوصيكأنمحرمفيوصثةتننصذفلامباحايكونانبهالموصىفييشترط-ج

معصية.اولهومجل!رالىاو،مكروهةبدعةإلىاوكنيسةالىبماليوصياو،موتهبعدعليه

فيه.ذلكبعدلهحقولاالوصئةبطلترفضهفإنيقبلهانبشيءلهاوصيفيمنيشترط-د

هي:الوصثةاحكام:احكامها-4

ل!ه:عمرلقول؛يشاءكمايغيرهاوفيهيرجعأنموتهبعدبشيءاوصىلمنيجوز-1

."يشاءماوصيتهمنالرجليغير"

قائلا:سالهوقد،لسعدا!و!رلقوله؛مالهثلثمنباكثريوصيانورثةلهلمنيجوزلا-2

:قال.لا"":قال.؟اللهوسوليافالشطر:قاللا":"اعدتقال.؟مامحببثلثيافاتصدق

تدعهمانمنخيراغنياءووثتكتذوأنانك،كثيروالثصلث..الثلث":اطبحقال.؟فالثصلث

.)3("الناس)2(يتكنصنصون)1(عالة

وذلك؛الموصيوفاةبعدالووثةسائريجيزهاحتىقلتوإن،للواوثالوصئةتجوزلا-3

.)4("الووثةيشاءانالالواوثوصيةفلا،حقهحقذيكلاعطىقداللهإن":ا!،لقوله

بالسويةلهاالموصىالجهاتعلىقسمالوصايابكافةبهالموصىالتلثيفلماذا-4

.للغرماءكالمحاصصة

قبلبالدينا!صاللهرسولقضى":ل!حمهعليلقول؛الذيونسدادبعدإلاالوصيةتنفذ-لا5

.التطوععلىمقدموالواجب،تبزعوالوصيةواجبالدينلأنوذلك؛)5("الوصية

فبهاحصلتفإن،واحسانتبرصعهيإذ؛المعدومأوبالمجهولالوصيةتصح-6

.أشجارهتغلهبماأوغنمهتنتجبماالمرءيوصيكأنوذلك،حرجفلاتحصللموإن،ونعمت

طالمانفسهيعزلأنللموصىأنكما،موتهوبعدالموصيحياةفيالإيصاءقبوليصخ-7

بأكفهم.الناسيسألون:يتكففون)2(.ففراء:عالة)1(

.01(.5.8.9)الوصيةبابومسلم،301(/2)البخاريرواه)3(

وصححه.2121(.0212)الترمذيرواه)4(

العلم.اهلعندعليهالعملان:فيهوقالضمفثاسنادهوفيالترمذيرواه)5(
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يتامى.أوحقوقأومالمنفيهوصيماضياعيخشى

يصحلاإذ؛الإذنوجودلعدمغيرهفيالتصزفلهيجوزلامعينشيءفيأوصيمن8-

إذنهم.بغيرالناسحقوقفيالتصرفشرعا

لأنه؛الدينذلكضمانالوصيعلىفليسالوصيةإخراجبعددينالميتعلىظهرإذا9-

اليه.عهدفيمافرطقدهوولا،واغفلهعلمهقديكنلم

الآخر.مالهفيتلزمهولاالوصيةبطلتبهالموصىتلفثممعينبشيءالمرءأوصىإذا01-

نفذتالاخرالبعضوأجازهاالورثةبعضيجزهالمثموصيةلوارثالمرءأوصىإذا11-

."الورثةيشاءانالا":اع!بطلقوله؛يجزهالممنأجازهادونمننصيبفي

بالسويةلهمللموصىكان..وكذابكذافلانلاولادأوصيت:وصيتهفيقالمن12-

اؤلد!ئمفىادده>يوصيكل:تعالىلقوله؛والانثىالذكريشملالولدلقظلأن؛وإناثاذكورا

كان..بكذافلانلبنيأوصيت:قالمنأنكما،11[:الئساء<[الأنثيائنحظمثللذكر

فقط.للاناثفهو..بكذافلانلبناتأوصي:قالومن،الإناثدونللذكور

حينئذفتبطلفيهارجعقدانهيعلملمما،جازتعليهايشهدولموصيهكتبمن13-

تنفذ.ولا

الوصية:كتابةكيفية

فيعارفونبهوشهوده..فلانابنفلانبهاوصىماهذا:تعالىوحمدهالبسملةبعد

عبدهمحمداوأن،لهشريكلاوحدهاللهإلَّاالهلاانيشهدوهو،فهمهوثبوتعقلهصحة

فيمنييعثاللهوان،فيهالا.ريباتيةالساعةوان،حقالناروأن،حقالجنةوان،ورسوله

والموت،دينهوإقامةشريعتهوالتزام،!وطاعتهاللهبتقوىوقرابتهوأهلهولدهأوصى.القبور

علىاللهكتبهالذيالموتبهنزلإذاأنه-بهولطفعنهاللهعفا-أوصىكما،الإسلامعلى

عليهمايسددثم،ودفنهوتكفينهبتجهيزهمنهافيبدا،عنهالمخلفةتركتهعلىيحتاطانخلقه

وأن..كذالقلانوهيشهودهبحضرةبهااقروالتيذمتهفيالمستقرةالشرعيةالديونمن

على،وفلانفلانوهمورثتهبينيقسمهبقيماثم..كذالقلانمالهثلثمنعنهيخرح

ويحفظوفلانفلانوهمالصغارأولادهفيينظرأنوأوصاه،تعالىاللهشرعالتيالقريضة

وعول،إليهجميعهبذلكأوصى،رشدهموايناسبلوغهمحينإلىالتركةمنبخضهممالهم

منإلىيسندهمأنلهوجعل،وكفايتهوعدالتهوامانتهبدينهلعلمه،عليهاللهبعدذكرهفيما
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وأمامالإيصاءمجلسفيذلكمنالمذكورالوصيوقيل.احبمنإلىبهمويوصييشاء

...كذابتاريخوقراءتهتحريرهبعدتوقيعهوجرى،بذلكعليهماوأشهد،شرعياقبولاالسنهود

الوقف:في:الثامنةالمادة

لمنالثمرةوتسبيل،يوهبولايباعولايوربفلاالأصلتحبيسهوالوقف:تعريفه-1

عليهم.وقفت

أوليايكمإلى+تفعلواانالأ>:تعالىاللهبقولفيهمرغثإليهمندوثالوقف:حكمه-2

ثلا8هةمنإلاعملهانقطحالإنسانماتإذا":اروهـ-!الرسولوبقول.[6:الأحزاب]معرونجأ<

الجاريةالصدقةومن.)1("لهيدعوصالحولداو،بهيعتفععلماو،جاريةصدقة:اشياء

وغيرها.والمساجدوالأراضيالبيوتوقف

للي:ماالوقفصحةفييشترط:شروطه-3

مالكا.رشيدايكونبانللتبزعاهلاالواقفيكونان-1

فيجنينعلىيوقففلا،تملكهيصحممن-معيناكانإن-عليهالموقوفيكونأن-2

الموقوفالجهةتكونأناشترطمعبنغيرعلىالوقفكانوإن،مملوكعبدعلىولا،البطن

.محرمأوكنيسةأولهوعلىالوقفيصجفلا،معهالقربةتصجمماعليها

.تصاقأوحبسأوكوقفصريحبنطنالتوقيفيكونأن-3

بمجرديفنىماأما،إليهاوماوالأراض!بح،لدورغلتهاخذبعديبقىمماالموقوفيكونأن-4

صدقة.هوبلوقفايسمىولا،توقيفهيصجفلاونحوهاوالروائحكالمطعوماتبهالانتفاع

هي:الوقفاحكام:احكامه-4

الذكوراللفظشملأولاديعلىأوقفت:قالوإذا،الأولادعلىالوقفيصح-أ

اولاديعلىوقفت:قالوان،الإناثاولاددونالذكوراولادشملكما،مغاوالإناب

الذكورعلىكانبنيعلىوققت:قالوإن،معاالإناثوأولادالذكورأولادشملوأعقابهم

فقط.للاناثكانبعاقيعلىقاللوكما،الإناثدون

بألقاظه.عبرةفلاوإلا،الألقاظهذهمدلولاتبينالتفرقةيفهمكانإذاهذاكل

كذاوقفت:قالفلو،تأخيرأوتقديمأو،وصفمنالواقفيشترطهبماالعمليلزم-ب

الوصايا.كتاب(14)مسلمرواه)1(
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وأعروضيأو،نحويمنالطنفةصاحبسوىاللفظيتناوللمفقيهأو،محدثعاليمعلى

الطبقة:قالاو.أولادهمثم،اولادهمثماولاديعلىكذاوقفت:قاللوكما.غيرهما

العليا،تنقرضحتىالوقففيحقالدنياللطبقةليس،قالماع!ىكانالسفلىتحجبالعليا

بلأبيهمنصيبلاولادهيكنلمأولاداوتركأحدهمفماتإخوةثلاثةعلىشيئاأوقففلو

السفلى.للطقةالعلياالطبقةحجباشترطقدالواقفدامماأخويهعلىيعود

ذلكبعديجوزفلا،عليهوقفلمنتسليمهأو،حيازتهأو،إعلانهبمجردالوقفيلزم-ج

هبته.ولابيعهولافسخه

وإن،مثلهفيثمنهوصرفبيعهالعلمأهلبعضأجازلخرابهالوقفمنافعتعطلتإن-د

والمساكين.الققراءعلىبهتصدقاومسجدفيصرفشيءفضل

الوقنص:كتابةكيفية-5

،ذكرهسيأنيماوأيدوحبسوقفأنهفلانأشهد:تعالىاللهوحمد،البسملةبعد

الوقفهذاصدورحينإلىواختصاصه،وحيازتهوتصرفهوملكهيدهفيذلكبعدالجاري

..بكذاالمحدودجميعوذلك.والدهمنبالإرثإليهوالمنجر..كذارقمهابحجةلهوالثابت

ولا،يرهنولايورثولايوهبولايباعلا،مرعياصريحاوحبساشرعياصحيحاوقفا

فيهومتبغا،تعالىاللهرضافيهمبتنيابمحلهمنافعهانعدمتإذابمثلهإلايستبدلولايملك

،اكدهزمانعليهمركلماعصراختلافيوهنهولا،دهيرتفادميبطلهلا،اللهحرماتتعظيم

وأثبته.أظهرهعصرعليهأتىوكلما

فيالناظرأنعلى..كذاعلىهذاوقفه-يديهعلىالخيراللهأجرى-فلانالواقفأنشأ

وتحصيلعينهلإبقاءوإصلاحهوترميمهبعمارتهالوقفربعمنيبدأعليهوالمتوليالوقفهذا

يبقى..كذاوهي،أعلاهالمعينةلمصارفهيصرفهذلكبعدفضلوما،غلتهونمو،واققهغرض

الوارثين.خيروهو،عليهاومنالارضاللهيرثأنإلىالداهرينودهر،الابدينأبدذلك

.ظلاذمحمدنباخاأمةمنوالمساكينالققراءالىجهاتهوتعذرسبلهانقطاععندالوقفهذاومال

بهايستقل،حياتهمدةلنفسهعليهوالولاية،هذاوقفهفيلهالنظرالمذكورالواقفوشرط

يشاءمنإلىويسندهبهيوصيأنوله،منازعفيهاينازعهولا،مشاركفيهايشاركهلاوحده

،المذكورالوقفاهلمنوعقبهوذريتهاولادهمنللارشدأو..فلانلولدهوفاتهبعدمنثم

.لقلانالنظركاناحدمنهميبقولم،اخرهمعنانقرضوافلن
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لاوان،فوقهافماسنةمنلاكثرمنهشيءولا،هذاوقفهيؤجرلاانالمذكورالواقفوشرط

.وأمرهالناظريدإلىالمأجورويعود،الأولالعقدمدةتنقضيحتىعقدعلىعقداالمؤجريدخل

جاريةمؤبدةبتلةبتةصدقةوصيره،مالهمنوقطعه،ملكهعنالوقفهذاالواقفأخرج

ورفع،وإمكاناوتعذرا،ومالاحالا،أعلاهالمشروحالشرعيالحكمعلىالمذكورالوقففي

وولايته.ناظرهيدعليهووضع،ملكهعنه

يحللا،المسلميناوقافمنوقفاوصاروابرم،حكمهونفذولزمالوقفهذاتموقد

،مضورةولا،بفتوىولا،بأمريعطله.او،يفسدهاو،يغيرهاو،الوقفهذاينقضانلاحد

لديهويحاكمه،اعتداءأوبإفسادهذاوقفهقصدمنعلى!الله)1(يستعديوهو،حيلةولا

اللعنهئ،ولهممعذرتهمالظالمينينقعلايوم،ومسكنتهوذلته،وفاقتهفقرهيوميديهبينويخاصمة

نفسهعلىوأشهد،شرعياقبولاذلكمنقبولهمالهإليهالمشارالواقفوقيل.الدارسوءولهم

شرعا.أمرهوجواز،والاختياروالطواعيةوالسلامةالصحةبحالوهو،بذلكالكريمة

...كذابتاريخذلكحرر

والرقبى:،والعمرى،الهبةفي:التاسعةالمادة

الهبة:-ا

مسلميهبكأن،مباجمتاعأوماليمنيملكبماالرشيدتبرعهي،الهبة:تعريفها-1

ودنانير.دراهميعطيهأوطعاماأوثياباأودارالاخر

إليهوالمسابقةفعلهفيالمرغبالخيرمنهماإذ؛مستحبتانكالهديةالهبة:حكمها-2

تعالى:وقوله.]29:عمرانآل]<تحئونمماتنفقوأحتىالبرنمألوالن>:تعالىبقوله

ذويحبهءعكالمالوءاتي>:سبحانهوقوله.]2:المائدة]<والئفوئالبزعلىوتعاونوا<

الغليذهبوتصافحواتحابواتهادوا)":!اكلاطالزسولوقول.[177:البقرة]<افرفي

نط":!يهاعائشةوقول؛)3("قيئهفيكالعائدهبتهفيالعائد":عداط!وقوله.)2("عنكم

وانرزقهفيلهيبسطانسرهمن)":صهـلمحهيذوقوله.)4("عليهاويثيبالهديةيقبلاءي!النبي

.ويستنصرهويستعينهيستغيثه:اللهيستعدي)1(

.(6/916)الكبرىالسننفيالبيهقيورواه.(809)الموطافيمالكالإمامرواه)2(

.(6/266.267)النسائيورواه.(3538)داودابوورواه.(3/15)البخاريرواه)3(

.(3/602)البخاريرواه)4(
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)2(."رحمهفليصلاثرهفي)1(لهينسا

هي:،الهبةشروط:شروطها-3

نفس.برضاإياهوإعطاوْه،شيئاسألهمنالواهبإجابةوهو،الإيجاب-1

بيدهيتناولهاأووهبتنيماقبلت:يقولبألىالهبةلهالموهوبيقيلأنوهو،القبول2-

فإنهاالواهبماتحتىيقبضهاولملاحدهبهنوهبأوعطنهنأعطىمسلفاأنلوإذ،لياخذها

قبلهالوإذ؟القبولوهو،شرطهالفقدانفيهالهللموهوهبحقلاالورثةحقوقمنتصبح

القبض.أنواعمننوعبأيلقبضها

هي:الهبةأحكام،احكامها4-

اتقوا)":صدرررلقوله؟مثلهاالأولادباقيإعطاءاستحبالأولادلاحدالعطيةكانتإن-1

.)3("أولادكمفيواعدلواالله

نأإلا)4(."قيئهفيكالعائدهبتهفي"العائد:ظ!رررلقوله؟الهبةفيالرجوعيحرم2-

ا!!:الزسولوافول؛لوالدهومالهالولداذ؟مهاالرجوعلهفإدن،لولدهوالدمنالهبةتكون

.)5("لولدهيعطيفيماالوالدإلافيهايرجعثمالعطيةيعطيأنللرجليحرآ)"لا

لقوله؟منهابأكثرعنهاليكافئههديةلاخرالمسلميهديأنوهي،الثوابهبةتكره3-

ترهدونبمؤهمنءاهيتمومااللهعنديربوافلاالاسامولفيليزلواربامنءالجتم>ومآ:تعالى

وإذا،ورفضهاقبولهافيبالخيارإليهوالمهدى.3[و:الزوم<]المضعفونهمفاؤلكاللهوضه

كان":عنهااللهرضيعائشةلقول؟أكثرأويساويهابماالمهديمكافأةعليهوجبقبلها

)7(."فكافئوهمعروفاإليكمصنع"من:عد5اصتنلت!ولقوله)6(."عليهاويثيبالهديةعد5اصتنلت!يقيلالنبي

)8(."الثناءفيابلغفقدخيرااللهجزاك:لقاعلهففالمعروفإليهصنع"منصتنيهنجد:وقوله

الهبة:كمابةكيفية-5

..تعالىاللهوحمدالبسملةبعد

المحدودالمكانجميع..فلاناتصمفاتهوجوازصحتهحالفيالرشيدالبالغفلانوهب

.(73/)3البخاري)2(رواه.اجلهفيلهيؤخر:اثرهفيله)1(ينسأ

.()13الهباقيفيمسلم)3(رواه

.(266/)6والنسائي()3538داودوأبو(،)2621(215/)3البخاري)4(رواه

.(46/)2الحاكمورواه(.2377ماجهابن)5(رواه

.()3502الترمذيرواه)8(.()93الزكاةفيداودأبو)7(رواه(.2585)البخاري)6(رواه
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الإيجابعلىمشتملة،هبةولاعوضبغيرشرعيةهبةالشرعيالعلمعندهماالمعلوم..بكذا

القبضبذلكفوجب،الشرعيةالتخليةلهوللموهوب،الوصيةبينالواهبوخلىوالقبول

...كذابتاريخوذلكحقوقهمنوحقاأملاكهمنملكاالمذكورةالهبةوصارت

نقسهمنذلكالمذكورالواهبقيل:فيهاقيلولدهالىوالدمنالهبةكانتإذا:[تنبيه]

المذكورالصغيرولدهأملاكمنملكاأعلاهالمذكورةالهبةوصارهت،شرعبناتسلفاالمذكورلولده

..بتاريخذلكتم،فلانلولدهوحيازتهالمذكوروالدهبيدذلكواستقر،حقوقهمنوحفا

:العمرى-ب

وهبتكأو،بستانيأوداريأعمرتك:لاخيهالمسلميقولأنهي،العمرى:تعريفها-1

حياتك.طولأو،عمركمدةبستانيغلةأو،داري-سكنى

نااير!اللهرسولاجازهاائتيالعمرىانما":جايرد!مهلقول؛جائزةالعمري:حكمها-2

.)1("صاحبهاإلىترجعفانها،عشتمالكهي:قالاذافاما،ولعقبكلكهي:يقول

هي:العمرىأحكام:احكامها-3

لقوله؛بعدهمنولعقبهاعمرهالمنفهيالدارهذهأعمرتك:قيلبانلقظهاأطلقإن-1

فهي،بعدكمنولذريتكلكهي:بلقظقيدتإنوكذا.)2("لهوهتلمنالعرى":ادب

ولعقبهلهعمرىأعمررجليماأ":ا!نر-ءلقوله؛بحالالمعمرإلىتعودولا،بعدهمنولعقبهله

.)3("المواريثفيهوقعتعطاءاعطىلانه؛اعطاهاائذيالىهرجعلايعطاهاللذيفإنها

منذرقيإلىاوإليرجعتمتوإذا،حييتمالكهي:بلفظالعمرىفيدتإن-2

أجازهاالتيالعمرىإنما":ل!هجابرلقول،المعمرإلىلهالمعفرموتبعدترجعفإنهابعدي

إلىترجعفإنهاعشتمالكهي:قالاذافأما.ولعقبكلكهي:يقولأنا!وشاللهرسول

.)4("صاحبها

الزقبى:-ج

بستانيأو،لكفداريقبلكمتإن:لأخيهالمسلميقولأنهيالرقبى:تعريفها-1

وإنإليرجعقبليمتفإنعمركمدةلكهذا:يقولأو،ليفداركقبليمتوإن،مثلا

.172(/6)الكبرىالسننفيالبيهقيورواه.صحيحهفيمسلمرواه)1(

.كوح،3/203أحمد)الإمامورواه.ح6/77)النسائيورواه.0355(داود)ابوورواه.25()الهباتفيمسلمرواه)2(

تخريجه.سبق)4(.وصححهوالترمذيوالنسائيداودابورواه)3(
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موتا.لاخرهمافيكونلكفهوقبلكمت

سبيلفهوشيئاارقبمن،ترقبوالا)":صتنيإشذلقوله؛مكروهةالرقبى:حكمها-2

موتلهالمرقبيتمنىأنإلىيجرقدالمرقبموتانتنلاروهوالارتفابولأن،)1("الميراث

الرقبى.العلماءجمهوركرهفلهذا،باللهوالعياذ،إهلاكهفييسعىقدبلالمرقبأخيه

أحكامعلىتجريالرقبىهذهفإن،رقبىوأرقبالمكروهالمسلمارتكبإن:احكامها-3

فإن،القيدبحسبفهوقيدوما،بعدهمنولعقبهأرقبهالمنقهومنهاأطلقفما،العمرى

ترجع..فلايشترطلموإن،رجعترجوعهااشترط

الزقبى:أوالعمرىكعابةكيفية-4

..كل!شدرسولهعلىوالسلاموالصلاة،تعالىاللهوحمدالبسملةبعد

إرقائاأوإعمارا..بكذاالمحدودالبستانأوالدارجميعفلانا-أرقبأو-فلانأعمرلقد

وإن،اليعادتمتفإذا،عشتما..كذاأرقبتكاواعمرتك:لهقالبانصحيحاشرعيا

الدارجميعلهالمرقباوالمعمرالمرقباوالمعمروسلمبعدكمنولعقبك:قالالعقبذكر

أوبالسكنفيهايتصرفالمذكورلهالمعمربيدوصارت،شرعئاتسذمامنهفتسلمها،المذكورة

.كذابتاريخذلكعلىوالتوقيعالإشهادوجرى،حياتهمدةبهوالانتفاعالإسكان

السادسالنا

،والظهار،والإيلاء،واللعان،والخلع،والرجعة،والطلاق،النكاحفي

نةلحبناوا،لنفقاتوا،دلعدوا

:موادتسعوفيه

:حالنطفي:الأولىالمادة

بصاحبه.الاستمتاعالروجينمنلكليحلعقد،الزواجاوالنكاح:تعريفة-1

وثلثمثنىالئنبمنلكمطابمافانكؤا>:تعالىاللهبقولمشروعالنكاج:حكمه-2

الأيعىواننكحوا>:!وقوله.3[:الشساء]<اتمنكغملكثمااوفؤحدةئفدلوأالاخفئغفاقورلنم

حسن.لىاسنادهوالنسائيماجهوابنداودوأبوأحمدالإمامرواه)1(
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.[32:]الئور<وإمآب!ئمعاكزمنوالصخلحينمنكم

لمنويسن،الحرامفيالوقوعنفسهعلىوخاف،موونتهعلىقدرمنعلىيجبأنهبيد

الباءةمنكماستطاعمن،الشبابمعشريا":اكأوشلقوله؛العنتيخفولمعليهقدر

.)1("للقرجوأحصن،للبصرأغفىفإنه،فليتزؤج

.)2("القيامةيومالأممبكممكاثرفإني،الولودالودودتزوجوا":برشاوقوله

:الزواجحكممن:حكمته-3

.النكاحعنالنابخبالتناسلالإنسانيالنوععلىالابقاء-1

القطرية.الجماعشهوةبقضاءفرجهلتحصين؛صاحبهإلىالروجينمنكلحاجة-2

حياته.علىوالمحافظةالنسلتربيةعلىالروجينمنكلتعاون-3

دائرةفيالمممروالتعاونالحقوقتبادلمناساسعلىوالمرأةالرجلبينالعلاقةتنظيم-4

والتقدير.والاحترام،والمحيةالمودة

هي:أركانأربعةتوفرالنكاحلصخةيلزم:الئكاحأوكان-4

الوفي:-ا

وا،اهلهامنالرايذواوعصبتهامنفالأقربالأقرباو،الوصياو،الروجةابووهو

هاذنإلاالمرأةتنكحلا":عمرل!عبهوقول.)3("بوليإلانكاحلا":ا!و!لقوله؛السلظان

.)4("السلطانأو،أهلهامنالرأيذيأو،وليها

وهي:مراعاتهاتجبأحكاموللولي:الولئياحكام

.حزارشيداعاقلابالغاذكرايكونبأنللولايةأهلاكونه-1

أبا،الوليوكانبكراكانتإنمنهتزويجهاأرادممنإنكاحهافيوليتهيستأذنأن-2

لقوله؛أبغيرالوليوكانبكراكانتأو،ثمبهاكانتإن-أمرهايطلبأي-ويستأمرها

.)5([(صماتهاوإذنها،تستأذنوالبكر،وليهامنبنفسهاأحقالأيم":ايرش

معلأبالأخولايةتصحفلا،منهاقربهومنوجودمعاقريبولايةتصحلا-3

.(4/916.171)النساليورواه.2(.1)النكاحفيمسلمورواه.3(/7)البخاريرواه()1

.(3/158.245)احمدالامامرواه)2(

وصححه.(2/916/017)الحاكمورواه.(1011.2011)الترمذيورواه.(8502)داودابورواه)3(

صحيح.بسند356()الموطأفيمالكالإمامرواه)4(

.(8011)الترمذيورواه.2(يو8)داودايوورواه.66()النكاحفيمسلمرواه)5(



النكاحأحكام/النكاح338

.الأخوجودمعالاخابنولايةولا،مثلاالشقيقوجود

فهي،رج!!منمنهماكلفزؤجها،تزويجهافيأقربائهامنلاثنينالمرأةأذنتإذا4-

معا.منهمانكاحهابطلواحدوقتفيالعقدوقعوإن،منهماللأول

:الساهدان-ب

تعالى:لقوله؛المسلمينالعدولالرجالمنفاممعراثنانالعقديحضران،بالشاهدينالمراد

بوليإلانكاحلا":ظلا!لرالرسولوقول.)1([2:الطلاق]<منكمعدلىذوي>وأشهدوا

.)2("عدلوشاهدي

الركن:هذااحكامومن:الشاهديناحكام

فأكثر.اثنينيكونان-1

بزنافالقاسق.الصغائرغالبوتركالكبائرباجتنابتتحققوالعدالة،عدلينيكوناأن-2

وقول.<ئنكمعدلىذوي>:تعالىلقوله؛شهادتهتصحلا،ربابأكلاو،خمرشرباو

."عداتوشاهدي..."):الرسول

.هذازماننافيالعدالةلقلة؛الشهودمنالإكثاريصتحسن-3

العقد:صيغة-ج

وقول..فلانةوصيتكأوابنتكزوجني:العقدفيوكيلهأوالزوجقولهي،العقدصيغة

نفسي.منزواجهاقبلت:الزوجوقول..فلانةابنصيأنكحتكأوزوْجتكقد:الولي

منها:أحكامالركنولهذا:احكامها

أتاكماذا":ظ!ذلقوله؟وأمانةودينخلتيذاحرايكونبأن،للزوجةالزوج--كفاءة1

.)3("كبيروفسادالارضفيفتنةتكنتفعلواالا،فزوجوهودينهخلقهترضونمن

يتولىالذيهوفوليهاالزوجةأما،شاءمنيوكلأنفللزوج،العقدفيالوكالةتصخ-2

نكاحها.عقد

د-المهر:

تعالى:اللهبقولواجبوهو،بهاالاستمتاعلحليةالمرأةتعطاهماهوالصداقأوالمهر

عليهما.مقيقالزواجانغير،والاللاقالرجعةفيكانتو)نالآية)1(

.الئرمذيتالوكذا،بهيفولرنالعلمأهلأكثر:يخهوقالمرسلااخرطريتيمنالشافعيرواه،معلولوهووالدارقطنيالبيهقي)2(

غريب.حسنيخهوقالالترمذيورواه.(2/916)الحاكمورواه.()6791ماجهابنرواه)3(
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منخاتماولوالتمش":ابر!الرسولوقول.4[:النساء<[ظةصدقخيالشصاانوا>و

.)1("حديل!

هي:احكامللمهر:أحكامه

صداقولان؛)2("مؤونةأيسرهنيركةالتساءاعطم":ارووبيلقوله؛تخفيفهيستحا-1

عداطنن.ازواجهصداقكانوكذا.)3(خمسمائةاودرهماربعمائةكان!االلهرسولبنات

العقد.فيتسميتهيسرب-2

منخاتماولوالتمش":ايرشلقوله؟دينايىربععلىقيمتهتزيدمباجمتمولبكليصخ-3

."حديل!

ديان>:سبحانهلقوله؛اجلالىبعضهاوتاجيلهويصح،العقدمعتعجيلهيصح-4

يستح!بانهغير.[237:البقرة]<مريضةلهن!زضتزوقدتم!وهنأنقبلمنطفقتموهن

فاطمةيعطيانعلياأمرايرشالتبيان:والنسائيداودأبوروىلما؟الدخولقبلشيئاإعطاؤها

درعه.فاعطاها"؟درعكاين":ففال،شيءعنديما:ففال،الدخولقبلشيئا

سقطالدخولقيلطلقهافإن،بالدخولويجبالعقدساعةبالذمةالصداقيتعلق-5

لهنفزضتزوقدتمسوهنأنقبلمنطفقتموهنديان>:تعالىلقوله؛نصفةعليهوبقينصفه

.[237:البقرة[<فرضتممافنضففزيضة

لقضاء،كاملاوالضداقالميراثلهلثبت،العقدوبعدبهاالذخولقيلالزوجماتإن-6

.الوفاةعدةوعليهاالمثلمهرفلهايسملموإن،صداقالهلسقىكان)4(إنبذلكايرشاللهرسول

وسننه:النكاحآداب-5

انفسناشرورمنباللهونعوذونستغفرهنستعيتهللهالحمدإن:يقولانوهي:الخطبة-1

إلاإلهلاانواشهد،لههانيفلايضللومنلهمضلفلااللهيهدهمن،اعمالتاوسيئات

تموتنولالقاههءحقاددهائقواءامنواالذينيهايها>يقراثم.ورسولهعبدهمحمدااارواشهدالله

.[1:النساء]<رقيسا>:الى<رلبهمائقواالاسيهأيها>و[201:ع!رانال[<تسلمونوإشمإلا

لما؛[07،71:الأصاب]<عظيما>:إلى<سديدافو،وقولوااللهاتقواءامنواالذينبايها>و

.(67و)45النكاحفيالنسائيورواه.()1114الترمذيورواه.()31النكاحفيداودابوورواه.(26./22)7البخاري(رواه1)

.لئرمذي1وصخحهالئننأصحاب)3(.(178/)2الحاكمورواه.(145/)6احمدالامامرواه)2(

مثلها.بمهرصداقالهايسمولمزوجهاعنهاماتلماواشتيبنتلبروعقضى!4!النبيئوهوانالئرمذيوصخحهالئننأصحاب)4(رواه
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غيرهأونكاحمنلحاجةيخطبأنأحدكمأراد"إذا:قالوالسلامالصلاةعليهأنهروي

)1(."إلخ...للهالحمدفليقل

)2(."بشاةولوأولم":تزوجلماعوفبنالرحمنلعبدظطالقوله:الوليمة3-

وأعريرإلىدعي)"من:ا!ين-!لقوله؛إليهدعيمنحضورويجب،العرسطعام:والوليمة

دعاهومن.باطل)4(أولهوبهاكانإنحضورهاعدمفيويرخس)3(."فليجبنحوه

"شز:ظ!ببلقوله؛كالأغنياءالققراءلهاويدعى)5(،الدعوةإليهوجهأولهماقدم،اثنان

،الدعوةيجيبلاومن)6(."يأباهامنإليهاويدعى،ياتيهامنيمنعهاالوليمةطعامالطعام

صومهكانإنأكلشاءوإن،الدعوةأجابصائموهودعيومن،ورسولهاللهعصىفقد

صائضاكانفإن،فليجثأحدكمدعي)"إذا:ظطالقوله؛وخرجلهمدعاشاءوإن،تطؤغا

)7(."فليطعممفطزاكانوإن-يدعأي-فليصل

الدث،والحرامالحلالبينما"فصل:!اظلالقوله؛مباحوغناء،بدف!الثكاحإعلان3-

.)8("والصوت

إذا-ايإنسانرفاإذاكانصزبإ%النبيإن)":!حسههريرةابيلقول:للزوجينالذعاء4-

.)9("الخيرفيبينكماوجمع،عليكوبارك،لكاللهباركقال-تزوج

شؤالي،في!االلهرسولتزوجني"ر!غها:عائشةقول:شوالفيبهايدخلأن-5

نأتستحبوكانت؟منيعندهأحظىكانظ!!داللهرسولنساءفأي،شوالفيبيوبنى

)15(."شوالفينساوْهايدخل

ماوخيرخيرهامناسالكإنياللهم)":وقالبناصيتهاأخذزوجهعلىدخلإذا-6

ذلك.طظ!!دعنهروياذ)11(؛"عليهجبلتهاماوشر،شرهامنبكوأعوذ،عليهتجهما

.(152/)2الحبيرتلخيصفيحجرابنوأورده.وصححهالترمذيرواه)1(

.()545الموطأفيمالكورواه.()4901الترمذيورواه.(08.)97النكاحفيمسلمورواه(.13/)1البخاري)2(رواه

.()101النكاحفيمسلم)3(رواه
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1!والنكاحفيالخيار/النكاح

رزقتنا؛ماالشيطانوجنبالشيطانجنبنااللهم،اللهبسم:الجماعإرادةعنديقول7-

الولدذلكيضرلنولدذلكفيبينهماقدرقإنإلخ..قالمن":قال!ا!وأنهعنهرويلما

)1(."أبداالشيطان

شرمنإن":اير!قوله؛الجماعاحاديثمنبينهماجرىماإفشاءللزوجينيكره8-

)2(."سرهماينشرثم،إليهوتفضيالمرأةإلىيفضيالرجلالقيامةيوممنزلهاللهعندالناس

:النكاحفيال!ئروط-6

يدعممماتشترطهماكانفإن،بهلزواجهامعينةشروطاخطبهامنعلىالزوجةتشترطقد

اذالخاطبكانإنلهاالقسمأو،الوطءأو،لهاالنفقةتشترطكأنوذلك،ويقويهالعقد

بالعقديخلمماالشرطكانوإن،إليهحاجةولاالعقدباصلنافذالشرطفهذا،اخرىزوجة

بهتقومأنالعادةجرتمماشرابهأوطعامهلهتصلحلاأو،بهايستمتعلاأنتشترطكأن

بها.الزواجمنللغرضمخالفلأنه؛بهالوفاءيجبلالاغالنترطفهذا،لزوجهاالزوجة

لاأنأو،أقاربهازيارةعليهتشترطكأن،كلهذلكدائرةعنخارجاالننرطكانوإن

فإنه،حلالايحرمولم،حرافايحللمشرطااشترطتأنهابمعنى.مثلابلدهامنيخرجها

احق"!سهابد:لقولهوذلك؛شاءتإننكاحهافسخفيالحقلهاوإلا،بهلهاالوفاءيجا

)3(."القروجبهاستحللتممابهيوفىأنالشروط

نايحللا":ا!لقوله؛امرأتهيطلقانبالرجللزواجهاتشترطانالمراةعلىيحرمكما

المراةتشترطاننهىاتن!رانهمنومسلمالبخاريروىولما.)4("اخرىبطلاقامراةتنكح

اختها.طلاق

:حالن!فيالخياو-7

منسببلوجودفسخهاأوالزوجيةعصمةعلىالإبفاءفىالزوجينمنلكلرالخياريثبت

الاتية:الأسباب

،الاستمتاعللذةالمفوتالقرجداءأو،البرصأو،الجذامأو،كالجنونالعيب-1

وغشيانها.المرأةإتيانعلىيقوىلاعنيناأومجنوناأوخصياالزوجوككون

.(243.283.286/)1احمدالإمامورواه.(151/)4البخاري)1(رواه

.(/274)17الكبيرالمعجمفيالطبراني)3(رواهصحيحهفيمسلم)2(رواه

اعئه.منارولمالمسندفياحمد)4(رواه



النكاحفيالخيار/النكاحكو2

يرجعأنللزوجقإن،الوطءقبلالقسخكانقإنينظزالتكاجفسخقيالرغبةحالوفي

صداقهاإذ؛بشيءعليهايرجعقلاالوطءبعدكانوإن،صداقمنأعطاهافيماالمرأةعلى

عالماغررمنكانإن،ذويهامنبهغررمنعلىبهيرجعوقيل.منهانالبمالهاثبت

وأجنونبهارجلبهاغرامرأةيماأ":قولهوهوالموطأفيعمرأثرالمسألةهذهودليل.بالعيب

."غرهمنعلىالرجلوصداق،منهاأصاببمامهرهافلها،برصرأأوجذام

فتظهرصحيحةاو،امةفتظهرحرةاو،كتابيةفتظهرمسلمةيتزوجكان،الغرر-2

منها،أصاببمامهرهاقلهارجلبهاغرامرأةأ!يما":ل!حهعمرلقول،عرجأوبعويىمريضة

.)1("غزهمنعلىالرجلوصداق

فإن-المؤجللا-الحالامرأتهصداقبدفعأعسرفمن،الحالالصداقبدفعالإعسار-3

بل،القسخقيلهاحققلاالدخولبعدكانإنأما،بهاالدخولقبلالقسخفيالحقلامرأته

.أبدامنهنفسهامنعلهاوليس،ذمتهقيالضداقويعبتالعقديمضي

الحقلهاثم،الوقتمناستطاعتماانتظرتهزوجتهبنققةأعسرقمن.بالنفقةالإعسار-4

عبهس،وعلئيوعمرهريرةكابيالصحابةبهذاقال.الشرعيالقضاءبواسطةمنهنكاحهافسخفي

أجمعين.اللهرحمهم،ومالكوربيعةالعزيزعبدبنوعمر،كالحسنوالتابعون

احدايوصولم،نفقةلزوجتهيتركولم،غيبتهنمكانيعرفولمالزوجغابإذا-5

علىبهترجعثمنفسهاعلىتنففهمالديهايكنولم،بنققتهاغيرهيقمولم،عليهابالإنفاق

فيعطهاإليهأمرهافترفع،الشرعيئالقاضيبواسطةنكاحهافسخقيالحقلهافإن،زوجها

زوجها،ويعرقونيعرقونهاشهودبواسطهمحضراالقاضيكتبأبتفإن،بالصبرويوصيها

فإن،رجعيةطلقةالقسخهذاويعتبريينهماالقسخيجريثموإعسارهاغيبتهعلىيشهدون

اليه.عادتالعدةمدةفيالزوجعاد

المحضر:كتابةكيفئة

...!أط!اللهرسولعلىوالسلاموالصلاة،تعالىاللهوحمدالبسملةبعد

وكماللعدالتهما،شهادتهماتجوزممنوهما...وقلان...قلانالشاهدانلديناحضرلقد

منكلايعرقانبأنهماشهدا،تعالىوجههغيربهايبغيانلاشهادةطائعينوشهدا،رشدهما

زوجان...وقلانة...فلانأنهماعلىويشهدان،شرعيةصحيحةمعرقةوقلانة...قلان

تخريجه.صبق)1(



كو3الزوجيةالحقوق/النكاح

علىتزيذمدةعنهاغابثم.والخلوةالذحولمعةتم،صحيحشرعيبنكاحمتناكحان

ولا،غيبتهحالفينفسهاعلىتنفقهماعندهاتركولا،كسوةولانفقةبلاقوتركها..كذا

علىتنفقهلهامالولا،إليهافوصلشيئالهاارسلولا،غيبتهحالفيعليهابالإنفاقمتبرعا

بفسخومتضررة،فيهتركهاالذيبالمكانطاعتهعلىمقيمةوهي،عليهبهوترجعنفسها

تعالى.اللهيديبينغداعنهمسؤولينبهويشهدانذلكيعلمان،منهنكاحها

علىشرعيايمينا،غيرهإلهلاالذيالعطيمباللهفحلفت،فلانةالمذكورةالزوجةتقدمتثم

عندهايتركولم..كسوةولانفقةبلاوتركهاكذامدةعنهاغابقدفلاناالمذكورزوجهاان

فوصلشيئالهاأرسلولا،عليهابالإنفاقمتبرعولا،غيبتهحالفينفسهاعلىتنفقهما

فيصادقبذلكلهاشهدمنوان،عليهبهوترجعنفسهاعلىتنفقةلهامالولاإليها،

منة.نكاحهابفسخمتضررة،طاعتهعلىمقيمةوأبها،شهادته

الحلفوجريانالبينةمنقاملما؛نكاحهابفسخسؤالهاإلىاجبناهافقدذلكعلىوبناء

ذلكفكان،فلانزوجيعصمةمننكاحيفسخث:اللفظبصريحفقالت.اعلاهالمشروح

..كذابتاريخوذلك.المذكورزوجهامننكاحهابهاانفسخرجعيةواحدةطلقهبمثابة

فسخفيالخيارلهافإنعتقتثم،عبدتحتامةالزوجةكانتاذا،الرقبعدالعتق-6

بعدمكنتهفإننفسهابحريةعلمهابعدنفسهامنتمكنهلاانبشرطالعبدزوجهامننكاحها

وكاناعتقتبريرةإن":مسليمروايةصزغهافيعائشةلقول؛القسخفيلهاحقفلاالعلم

."يخيرهالمحراكانولؤ،اظداللهرسولفخبرهاعبدازوجها

الزوبن:الحقوق-8

اللهبقوللهاثبتتكثيرةحقوقزوجهاعلىللزوجةيج!ب:زوجهاعلىالزوجةحقوقأ-

منلكم"ان:ع!اط!الرسولوبقول،228[:البقرة]<باتع!لمفيعلتهنالذىثلولهن>:تعالى

:الحقوقهذهومن.)1("حفاعليكمولنسائكم،حقانسائكم

المراةحقعنسالهلمن!اظ!لقوله؛بالمعروفوسكنىوكسوةوشرابطعاممننفقتها-1

)2(تقبحولاالوجهتضربولا،اكتسيتإذاوتكسوها،طعمتإذاتطعمها":الزوجعلى

.)3("فيهيهجرهااخربيتالىيحولهالا:ايالبيتقيالاتهجزولا

.()1851ماجهابنرواه)1(

.(3/)5،(447/)4احمدالامامرواه)3(

وجهها.اللهقمحيفللاأي:تقححلا)2(



الزوجيةالحقوق/النكاح4!ر

قدرعلىعجزإناشهيرأربعةكلفيمرةولويطأهاانعليهفيجب،الاستمتاع-2

غفوراللهفإنوفآفإنأشهرأربعةترئصدئسإلهممنيؤلونلفذين:<تعالىلقوله؛منهكفايتها

.[226:]البقرة<رحيم

عمرل!حمحه.عهدعلىبهقضيإذ؛ليلةلليانأربعكلفيعندهاالمبيت-3

امرأتانلهكانتمن)":ظ!شدلقوله،غيرهانساءلروجهاكانانبالعدللهاالقسم-4

.)1("ساقطشقيهوأحدالقيامةيومجاءالأخرىعلىلإحداهمايميل

صزيه!:لقوله،ثثئانكانتإنوثلاثا،بكراكانتإنسبعابهاتزؤجهيومعندهايقيمأن-5

.)2("نسائهإلىيعودثم،ثلاثوللثيب،أيامسبعةللبكر)"

أقاربهاوزيارة،ماتإذاجنازتهوشهود،محارمهاأحدتمريضفيلهاإذنهاستحباب-6

.الزوجبمصالحتضرلازيارة

الذىميلولهن<:تعالىاللهبقولثابتةحقوقزوجتهعلىوللزوج:الزوج-حقوقب

منلكمإن":كللارريرولقوله.الروجحقوقهوعليهنفما.[!22:]البقرة<باتعربثعئهن

هي:الحقوقوهذهحفا")3(نسائكم

لافيماتطيعهفلا،وبالمعروفتعالىاللهمعصيةغيرفيفتطيعه،اإصهـوففيالطاعة-1

.[34:]اورغصسبي!<علئهننبغوافلااطعن!مفان<:تعالىلقولهعليهايشقاوعليهتقدر

.)4(لروجها"تسجدانالمرأةلامرتلأحديسجداناحداامراكنتلو":اعريصالرسولوقول

تعالى:قولهوذللث،بإذنهإلابيتهمنتخرجلاوأن،عرضهوصون،مالهحفظ-2

إذاالتيالنساءخير":اعننطالزسولوقول،[34:]الئسانغ<اللهحفظبمائلغيب!ت<

.)5("ومالكنفسهافيحفطتكعنهاغبتو)ذا،أطاعتكأمرتهاوإذا،سزتكاليهانظرت

ذإ"بهاالثمفرعدمعقدهافيعليهاشترطتقدتكنولمذلكشاءإذامعهالسفر-3

عليها.الواجبةطاعتهمنمعهسفرها

اقوله؛عليهاحقوقهمنبهاالاستمتاعاذ؛بهاللاستمتاعطلبهامتىلهنفسهالخيم-4

حتىالملائكةلعنتها،عليهاغضبانفباتتجيءانفابتفراشهالىامرأتهالرجلدعاإذا":صزيإشد

.347(/2)احمدالإمامرواه)1(

."...ثلاثوللثيبسغللبكر1بلفظ12()الرضاعفيمسلمورواه.283(.2ه3/3)الدارقطنياللفظبهذارواه)2(

.187(/2)الحاكمورواه.381(/4)أحمدالإمامورواه.41()النكاحفيداودابوورواه.9115()الترمذيرواه)3(

.161(/2)الحاكمبمعناهورواه.داودابورواه)5(.تخريجهسبق)4(



5!الفراشاداب/النكاح

(()1(.تصبح

تصومانللمراةيحللا":!اظ!لقوله؛مسافرغيرحاضراكانإذاالصومفياستئذانه5-

.)2("لمحاذنهالاشاهدوزوجها

الؤوجة:نسوز-9

فإنوعظهاحقوقهاداءمنوامتنعت،ععهوترفعتزوجهاعصتاي،الزوجةنشزتاذا

ا!و!ر:لقوله؛غيرلاايامثلاثة-الكلاموفي-مدةمنشاءماالقراشفيهجرهاوإلااطاعت

ضرباالوجهغيرفيضربهاوإلااطاعتفإن.)3("لياليثلاثفوقاخاهيهجرانلمؤمنيحللا"

حدةعلىمعهمابكلفيتصلاناهلهامنوحكثماهلهمنحكمبعثوإلاأطاعتفإن،مبرحغير

تعالى:لقولهوذلك؛بائنبطلاقبينهمافرقاذلكتعذرفإن،بينهماوالتوفيقالإصلاحوراءسعيا

علتهننئغوافلاأطعنحئمف!نوامربوهنالمفحاجعفىواهجروهن!ظوهىدنمثوزهىظدؤن<والتى

وحكماءأهلهمنحكماقابعثوابتنهياشقاقخفتم!وان!بل!علئاكاناللهإنصسبيلأ

.35[،34:الئساء<]خبيماعليماكاناللهان!همآاللهدوفقاضل!لريداانأهلهآمن

:الفراسآداب-01

بها:والتادبمراعاتهاتنبغيآدابللفراش

.)4(محندهاالجماعداعيةيثبربماومداعبتهاالزوجةملاعبة-1

.يحذرانيعبغيمماوهو،كراهيتهالهيسيبقدلافه؛فرجهاإلىينظرلاان2-

الرسوللترعيب؛رزقتناماالشيطانوجئبالشيطانجنبناالفهم،اللهبسم:يقولان3-

اللهم:قالاهلهياتياناراداذااحدكمانلو":بلفظعليهمتفقبحديثذلكفيايرو!ر

الشيطانيضرهلمذلكفيولدبينهمايقدزإنفإفه،رزقتناماالشيطانوجنبالشيطانجنبنا

.)5(1ابدا

تعالى:لقوله،الطهربعدمنهماالغسلوقيل،نفاساوحيضيفييطأهاانيحرم4-

.222[:ا!بقرةا<]يطهزنحئئقربوهنولاالمحيف!فىالنسماءفاغتزلوا>

.()2141داودأبووروأه.()122النكاحفيمسلمورواه(.93/"7البخاري1(رواه)

.()1294داودابو)3(رواه.(93/)7البخاري)ء(رواه

اقبلة:قال؟اللهرسوليالرسول1وما:وتيل.رسوللمنهماوليكن،البهيمةتقعكماامرأتهعلىأحدكميقعنإلا:)4(لخبر

.(51/372المتفينالسادةإتحاففيالزبيديوأورده.منكروهوالديلمي"رواهوالكلام

.()2901الترمذيورواه.()2161ودذاابوورواه(.)18النكاحفيمسلمورواه(.48/)1البخاري)5(رواه



الفاسدةالأنكحة/النكاح346

الرسولكقول،ذلكفىالتشديدمنوردلما؟القيليخرفييطأهاأنعليهيحرم-5

.)1("القيامةيومإليهاللهينظرلمدبرهافيامراةأتىمن":ط!شد

محرمة.المسلمواذية،اذيتهامنذلكفيل؛شهوتهاانقضاءقيلينزعلاأن-6

عنظ!شذلقوله؛شديدةلضرورةالايعزللاوأن،بإذنهاإلاالحمل!اهيةيعزللاأن-7

.)2("الخفيئالوادهو":العزل

،ينامانارادإنوكذا،الأصغرالوضوءيتوضأأنالجمانعمعاودةأرادإذالهيستحت-8

.الاغتسالقيلجملاو

صزيهشذ:لقوله؛والركبةالسرةبينماغيرفينفساءأوحائضوهييباشرهاأنلهيجوز-9

.)3("النكاحإلاشيءكلاصنعرا)"

:الفاسدةالأنكحة-11

يلى:ماكل!ش!النبيعنهانهىالتيالقاسدةالأنكحةمن

المراةالرجليتزوجكان،قريبااوكانبعيدامسفىاجلالىالنهاحوهو:المتعةنكاح-1

رسولان":لهحهعليعنعليهالمتفقللحديثوذلك؛مثلاكسعةاوكشهيرمعممةمدةعلى

.)4("خيبرزمنالاهليةالحمرلحوموعن،المتعةنكاحعننهىكل!شذالله

دخلقدكانإنالمهرفيهويثبت،وقعمتىفسخهفيجب،البطلانالتكاحهذاوحكم

فلا.لالا،بالمراة

وليته،هويزؤجهانشرطعلىرجلمنوليّتهالوليرزؤجأنوهو:الشغارنكاح-2

وقول،)5("الإسلامفيشغارلا":ظ!شدلقولهوذلك؛يذكرالماوصداقالكلذكراوسواء

ابنتكزؤجني:الرجليقولانوالشغار،الشغارعنعدهاصننفىاللهرسولنهى)):ل!لمحمههريرةابي

اللهرسولإن)":عمرلنماح!ابنوقول.)6("اخضوازؤجكاختكزؤجنياو،ابعتيوازؤجك

بينهماوليسابنتهرزؤجهأنعلىابنتهالرجلرزوئجأنوالشغار،الشغارعننهى!!شد

ادبارهنفيالئساءإتيانتحريمفيكثهيرةاحاديثومثله،عليهيتكلمولمتفسيرهفياقرطبئوذكره026(/1)الدارميرواه)1(

.البقرةصوؤتفسيرفيكثهيبرابنفليراجع

.96(/4)الحاكمورواه.361(/6)أحمدالإمامورواه.1102()ماجهابنرواه)2(

.202(/7)النسائيورواه.97(/1احمد)الامامرواه)4(.16()الحيضفيمسلمرواه)3(

.1123()الترمذيورواه.7()النكاحفيمسلمرواه)5(

.1884(.1883)ماجهابنورواه.7402()داودابوورواه.12(/6)النسائيورواه.1123()الترمذيرواه)6(
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)1(.لأصداق

بدونكانمامنهفسخالذصخولوقعوان،الدخولقيليقسخأنالنكاحهذاوحكم

يقسخ.فلاصداقلكلفيهأعطيوماصداق

فلا>:تعالىلقوله؟بهزوجهاعلىفتحرمثلالاالمرأةتطلقانهو:المحللنكاح3-

لزوجهايحلهاانقصداخرفيتزوجها.023[:البفرة<]غترهزوجاتنكححتئبعدمربمل!تحل

.)2("لهوالمحللالمحللاروو!صاللهرسوللعن":مسعودابنلقول؛باطلالنكاحفهذا،الأول

نإللزوجةالمهرويثبت،ثلاثاطلقهالمنالزوجةبهتحلولا،يقسخأنالنكاحهذاوحكم

لمنهما.يفرقثم،وطئت

منهما.التحللقيلعمرةاوبحجمحرموهو،الزجليتزوجانوهو:المحرمنكاح4-

واحجهانقضاءبعدعقدهاجددبهاالتزوجاواداذاثم،البطلاقنالنكاحهذاوحكم

يعقدولا،لهنكاحعقديعقدلا)3(اي"ينكحولاالمحرمينكحلا)":ا!و!صلقوله؛عمرته

.للبطلانمقتضوهو،للتحريمهناوالتهيئ،لغيره

فهذا،وفابتأوطلاقمنالمعتدةالمرأةالرجل)4(يزؤجانو!و:الدصفيالنكاح-5

قدكانإنالصداقللمرأةويثبت،العقدلبطلاقن؛بينهمايصزقأن:وحكمه،باطلالنكاح

ولا<:تعالىلقولهوذلك؟)5(لهعقوبةعدتهاانقضاءبعديتزوجهاأنعليهويحرم،بهاخلا

.[235:البقرة]<أجلإالكئفيتلغحئالنكاحعقذلغزمو ءو،ا-

لتقصان؛باطلالنكاحفهذا،وليهااذنبدونالمرأةالرجليتزوجانوهو:ولئيبلاالنكاح-6

بينهمايفرقانفحكمه.)6("بوليالانكاحلا)":اير!لقوله؛الوليوهو،الأركانمنوكن

بذلك.وليهارضيانوصداقبعقديتزؤجهاأنلهالاستبراءوبعد،مسهاانالمهرلهاويثبت

يومن<حئاف!ثربهتئبهحو(ولا>:تعالىاللهلقول:الكتابيةغيرالكافرةنكاح-7

كما،وثعيةاوشيوعيةاوكانتمجوسية،كافرةيتزوجأنالمسلمعلىفيحرم.[221:البفرة]

.()57ومسلمالنكاحكتاب()92البخاريرواه)1(

.(1/045)احمدالإمامورواه.!)349351191ماجهابنورواه.()16النكاحفيداودابوورواه.(0112.)9111الترمذيرواه)2(

.()5النكاحفيمسلمرواه)3(

."شركأوينكححتىاخيهخطبةعلىالرجليخطبلاأ:!لقوله؟المسلماخيهخطبةعلىالمسلميخطبانيحرم)4(

.()38النكاحفيمسلمرواه

واحمد،مالكافانبهابنىاذاأما،عدتهافيبهايبنلمكاناذاعدتهاانقضاءبعدكزؤجهاانلهيجوزآنهعلىالعلماهل)5(

تخريجه.سبق)6(.مؤبذاتحريماعليهتحرمألهايريانتعالىاللهرحمهما
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ولالهمضلهنلا<:تعالىلقوله؛كتابيغيرأوكتايبا؛مطنقاكافراتتزؤجانلمسلمةيحللا

يلى:ماالقضيةهذهأحكامومن.[1لأ:]الممتحنةلهن<يحلونهم

العدةانقضاءقيلالثانيأسلمفإن،نكاحهمابطلالكافرينالزوجيناحداسلمإذا-1

ذهبماعلىجديدعقدمنبدفلا،العدةانقضاءبعداسلموإن.الاولنكاحهماعلىفهما

.)1(العلماهلمنالجمهورإليه

وإن،منهاكاشماالنرقةلان؛المهرمنلهاشيءفلابهاالبناءقبلالزوجةاسلمتإذا-2

أحدارتدادوحكم.كاملاالمهرفلهابهاالبناءبعداسلمتوإذا،المهرنصففلهاالزوجاسلم

.بسواءسواءاحدهمااسلامكحكمالزوجين

يسلمنلمولو،كتابيابكناو،معهاسلمنقدنسوةاربعمناكثروتحتهاسلممن-3

.)2("اربغامنهناختر":نسوةعشروتحتهاسلملمنعين:لقوله؛البواض!وفارقاربغامنهرباختار

تعالى:لقولهالاختينبينالجمعيحللااذ؛شاءمنمنهمافارقاختانوتحتهاسلممنوكذا

:اختانوتحتهاسلملمناعلي!النبيوقول.[23:الساء]<الاختينببتخمعواوأن>

.)3("شئتأيتهماطلق"

:المحرماتنكاح-8

:موبداتحريماالمحرمات-ا

ومهماوبنتهاوالبنت،علتومهما،)4(مطنقاوالجدةالأنب:وهنبالنسبالمحرمات-1

والعمة،نزلنمهماابنهاوبناتوبناتهامطلقاوالاخت،نزلتمهماوبنتهاالابنوبنت،نزلت

نزلت؛مهماابنتهوبنت،مطلقاالأخوبنت،علتومهمامطلقاوالخالة،علتومهمامطنقا

وخلعيئوعمبدموأضوت!ئموبناتكخامهتغعلي!محرمت>:تعالىاللهلقولوذلك

.[23:النساء]<الأختوبناتالاخوبنات

ولا>:تعالىلقوله؛علامهماالجدوزوجة،ا!بزوجة:وهنبالمصاهرةالمحرمات-2

إسلامهاعنإسلامهتأخروقدالعاصابيزوجهاإلىزينبابنتهردقد!فيالزسولانالجمهوراليهذهبماعلىيردلا)1(

حتىعدتهاتنقفيىلمكانتبالعذةزينبوامرتحكتهنزلولمأ،بعدينزللمالكفارنكاححكميكونانالممكنمنإذ،بمدة

.الأولبالنكاحإليهقردتمسلئازوجهاجاء

عندالعملوبه.حبانابنوصححه()5291ماجهابنورواه.(2241)داودأبورواه.(13.14/)2أحمدالإمامرواه)2(

الملمين.كافة

.(5191)ماجهابنورواه.()2443داودابوورواه.(232/)4احمدالإمامرواه)3(

.الأباوالاماجهةمنكانت4سوا)4(
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علت،مهماوجدتهاالزوجةوأم.22[:الئساء<]التسامىءاب!و-نكحماننكحوا

تعالى:لقوله؛ابنهابنتاو،الزوجةبنتبنتوكذا،بالامدخلإنالروجةوبنت

لئمفانبهندظتصالئئدشال!منحجور-فيالنئورئتبحملنسالحم>وأئهت

الابن؛ابناوالابنوزوجة23[.النساء<]علئ!مجناحفلابهفخلترتكونوا

.23[:التساء<]اضلنمممنالذينابنآلحم>وصنبل:تعالىلقوله

والأخواتوالبنات،الامهاتمنبالنسبحرمنمنجمبع:وهنبالزضاعالمحرمات3-

منيحرممابالرضاعيحرم"ظ!ش!:لقوله؛الاختوبنات،الاخوبنات،والخالاتوالعثات

.)1("النسب

مماالرضيعجوفإلىحقيقةلبنوصولمعهوتحقق،الحوليندونكانماالمحرموالرضاع

يصللاتافهشيغالمصةلان.)2("المصتانولاالمصةتحرملا":ا!و!رلقوله؛إرضاعايعتبر

لقلته.الجوفالىلبنمعه

:أتنبيهالث]

ابيه،امهاتعليهويحرملهاخوةالمرضعةغيرمنفاولاده،للزضيعابايعتبرالمرضعةزوج.

للزضيع؛إخوةهمزوجايمناولادهاجميعالمرضعةانكما،كافةوخالاتهوعماتهواخواته

ارضعتقدامراتهوكانت،عمكفإنهالقعيسابياخيلافلحائذني)":ا!لعائشةلقولهوذلك

ذكر.ماكلإذافيتبعهاالرضاعمنالعمومةالحديثفأثبت.)3("رنه!غتهاعائشة

مثلهيرضعوالملانهم؛الرضيععلىحرمممناحذعليهميحرملاواخواتهالرضيع.إخوة

صاحبتتزوجانللاختيباحكما،ابنتهااوامهااو،اخاهارضعتمنيتزوجانللاخفيباح

مثلا.ابنهاواباهاو،اختهااواخوهامنهرضعالذياللبن

علىالجمهور؟فتحرمالصلبمنالابنكزوجةالرضاعمنالابنزوجةتعتبرهل.

والرضاع،بالمصاهرةمحرمةالابنحليلةبأناحتجذلكغيررأىومن،الابنكحليلةاعتبارها

فقط.النسبيحرمماالايحرملا

"المتلاعنان:اير!رلقوله؛لاعنهاالتيامراتهيتزوجانالرجلعلىابدايحرم:الملاعنة-4

.(1/933)أحمدالامامورواه()1845ماجهابنورواه.(916/171/)4النسائيرواه)1(

.()5الرضاعفيمسلمرواه)2(

.(37-33/)6احمدالامامورواه.(301/)6النسائيورواه.()5الرضاعفيمسلمورواه.(لمح!2/)3البخاريرواه)3(
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.)1("ابدايجتمعانلاتفرقااذا

وهن:موقتاتحريماالمحرمات-ب

يبانسياقفيتعالىلقوله؛تموتأوعدتهاوتنقضيأختهاتطلقأنإلىالرنوجةأخت-1

.[23:النسانء]<الأختتنبفتخمعواوأن...>:المحرمات

وتنقضي،اختهابنتاواخيهابنتتطلقحتىتنكحفلا،خالتهاأوالزوجةعمة-2

وأعمتهاعلىالمرأةتنكحانصت!بهلنداللهرسولنهى":ل!كلمههريرةأبيلقول؛تتوفىاوعدتها

.)2("خالتها

يبانسياقفيتعالىلقوله؛عاتهاوتنقضيتؤيمأوتطلقحتى(المتزوجةاى)المحصنة-3

.[24:الئسانء]<الئسامن،لمخصنف>:المحرمات

منمانعولا،كذلكخطبتهاويحرمعدتهاتنقضيحمىوفاةأوطلاقمنالمعتدة-4

سرانواعدوهنلاولبهن>:سبحانهاللهلقولوذلك؛"لراغبيخكاني":مثلاكقوله،التعريض

.[235:ابئة]<أجلإالكئفيئدغحئئالناحعقذلعزمواولائعروفاقولاتقولواأنالا

لقوله؟عدتهاوتنقضيمؤتأوبطلاقوتفارقهآخرزوجاتنكححىثلاثاالمطلقة-5

.[023:البقرة]<غيرهزؤجاتنكححتئبغدمنلهتحل>فلا:تعالى

تعالى:لقوله؛منهعدتهاوتعقضييقينامنهاذلكويعلمالزنىمن!وبصالزانية-6

الرسولوقول.[3:]انرر<المؤنينعلىذلكوحرممصركاوزاني!!يخكحفآ!والزانية>

.)3("مملهإلاينكحلاالمجلودالزاني":ءاإصننقى

:الطلاقفي:الثانيةالمادة

نيتهمعكنايةأوطالقكانت:صريحبلقطالزواجرابطةحلهو،الطلاق:تعريفه-1

اهلك.الىكاذهبي

مضتانالظلق>:تعالىبقوله،الزوجينأحدعنالضررلرفعمباحالطلاق:حكمه-2

طفقتمإذاالنبئيائها>:سبحانهوقوله.[922:الب!رة]<باخسزدتئرلتمأوبمعيوففإمساكم

.[1:الطلاق]<لعذتهنفطفقوهنالنسا

.أبدايتناكحانلاالمتلاعنينانعندناالسنة:387()الموطافيمالكوقال.(3/276)الدارقطيرواه)1(

.372(/1)أحمدالامامورواه.79(/6)النساليورواه.(1126)الترمذيرواه)2(

.(2/324)احمدالإمامرواه)3(



153مهقساأ/قلطلاا

قدأئهكما،بهإلايرفعلاالضررمنالزوجينأحدلحقماكانإذاالطلاقيجبوقد

تساويه،أوالضررذلكتفوقمنفعةيح!ققولمضرراالزوجينبأحديلحقكانإذايحرم

اعلي!:قولهللثانيويشهد،)1("طلقها":امراتهبذاءإليهشكاللذياتن!رقولهللاولويشهد

.)2("الجنةرائحةعليهافحرامبأسيىماغيرفيالطلاقزوجهاسألتامرأ؟4يماأ)"

وهي:اركانثلاثةللاللاق:اركانه-3

أخذلمنالطلاقإنما":اع!طلقوله؛طلاقايوقعأنالزوجلغيرفليس،المكلفالزوج-1

لقوله؛طلاقمنهيقعلامكرهغيرمختارابالغاعاقلايكنلماذاالزوجانكما.)3("بالساق

المجنونوعن،يحتلمحتىالصبيوعن،يستيقظحتىالنائمعن:ثلاهةعنالقلمرفع":اعر!

.)5("عليهاستكرهواوما،والنسيانالخطاامتيعنرفع":اتن!رولقوله.)4("يعقلحتى

لمعصمتهفيتكونبان:حقيقةالزواجرابطةالمطلقبالزوجتربطهاالتيالزوجة-2

يقعفلاصغرىبينونةبائنإوْرجعيطلاقمنكالمعتدةحكفاأرن،طلاقأرنبفسخعنهتخرفي

وابالقسخاو،الثلاببالطلاقمنهبانتامرأةعلىولا،للمطلقليستامراةعلىالطلاق

نذرلا":اير!لةوله؛لاغفهوهـىفهالطلاقلصادفلمإذا،)6(بهاالدخولقيلبطلاقها

.)7("يملكلافيمالهطلاقولا،يملكلافيمالهعتقولا،يملكلافيماآدملابن

لابالطلاقتلفظبدونوحدهافالتية،كنايةأوكانصريخاالطلاقعلىالدالاللفظ-3

لمماانفسهابهحدثتعمالأمتيتجاوزاللهإن":اتن!رلقوله؛الزوجةبهاتطلقولاتكفي

.)8("بهيعملوااويتكلموا

هي:،اقسامللطلاق:اقسامة-4

يطنقانالمسلمارادفإذا،فيهيمسهالمطهرفيالمراةيطنقانوهو:السنتيالطلاق-1

فإذا،وتظهرتحيضحتىانتظرها،بالطلاقإلايدفعلاوكان،بأحدهمالحقلضررامرأته

..صحيحومو(5183.5135)داودأبورواه)1(

.(2/162)الدارميورواه.(ول55يرماجهابنورواه.(5/277)احمدالإمامرواه)2(

كريم.قرآنمنعاضدهولماطرقهلكرةبهيعملآنهغير،معلوذومو)4/!38(الدارقطنيورواه.()8202ماجهابنرواه)3(

.(3!ه!مهـ،!8943)داودأبورواه)4(.الزوجبالاقاخذبمنوالمراد

صحيح.وهوالطبرانيورواه.281(/1)الحبيرتلخيصفيحجرايناورده)5(

طالق.فهي-بعينفاامراةيسئى-فلانةتزؤجثإن:قاذفيمناختلث)6(

وحسنه.(1181)الترمذيرواه)7(

.7"2(،!ول)ماجهابنورواه(6/157)الترمذيورواه.202(.102)الإيمانفيمسلمورواه.(1!و/3)البخاريرواه)8(
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تعالى:لقولهوذلك؛طالقإنك:مثلايقولكأنواحدةطلقةيطلقهاثميمسهالمطهرت

.[1:الطلاقسورة<]لتدتهنفطفقوهنالنساطققتماباالنبئ>هاتها

قدطهرفيأونفساءأوحائضوهيامرأتهالرجليطلقانوهو:البدعيالطلاتط2-

هي:يقولكأنالحالفيكلمابطثلاثأو،واحدةكلمةفيثلاثايطلقهاأو،فيهمسها

امراتهطلقوقدلأبخا،عمربناللهع!اظ!عبداللهرسوللأمروذلكبمطالقثم،طالقثم،طالق

بعدأمسكشاءإنثمتطهرثمتحيضثمتطهرحتىينتظرهاثميراجعهاان،حائضوهى

اللهأمرالتيالعدةفتلك":ظ!!لراللهرسولقالثم،يمسانقيلطلقشاءوإن،ذلك

كلمةفيثلاثاامرأتهطلقرجلاأناخبروقداتن!ولقوله؟)1("النساءلهاتطلقانسبحانه

.)2(شديدغضبطعليهوبدأ"؟أطهركمبينوأنااللهبكتابايلعب":واحدة

به.الزواجرابطةوانحلاقلوقوعهفيالعلماءجمهورعند،كالسنئي،البدعيوالطلاق

يصبحوقوعهفبمجرد،الرجعةحقمعهالمطقيملكلاالذيوهو:البائنالطلاق-3

رفضته.شاءتوإن،وعقدبمهرقبلتهالمطلقةشاءتوإن،الخطابسائرمنكخاطبالمطأق

وهي:خصصورفيبائناالطلاقويقعط

بمس!دعنهفتببتعدتهاتنقضيحتىيراجعهافلايتركهانم،رجعياطلاقايطلقهاأنأ-

عذلها.انقضانء

لعة.مخانتدفعهمالعلىيطلقهاأن-ب

.الزواحعلىالإبقاءمنأصلحالطلاقأنيريانعندماالحكمانيطلقهاأو-ح

لمجردإذنفتبين،عليهاعاةلاالدخولقيلالمطلقةإذ؛بها.-وأ(أبا!ب!يطفقهاأن-د

عليها.الطلاقوقوع

يحلهلزثاأ،المجلسفيمتفرقاتأ:هـاحدة4!طصفيثلاثايطلقهاإدأا4حلالأقهايبتأنك!-

.غيرهزوحاتنكححتع!أسهتح!!فا،،!جركابيمههـقةمنهفخب!!.،،!بلهاأثنتين!!داضةثا

رصاها؛بدونولو،مطلقتهمراجعةحقالزوجمعهيمللثماوهو:الر"!!ىالطلاوا-4

لابن!لن!د،عوقوله.[28+:غرذا1]لم!اضلحاارادواانذالككافىبردهنأصولبولئهن>:تعالىلقوله

فيالثلاثدونكانماالرجعيوالطلاتط.)6("...راجعها":زوجتهطلقأنبعدعمر

جيد.إسناده:محميرابنوقال.(6/142)النسائيرواهأ؟(.الطلاقكتاب)1(صحيحهفيمسلمرواه1()

تخريجه.سبق)6(
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والسكنىالنفقةفيالزوجةكحكمحكمهارجعياطلاقاوالمطلقة.عوضوبدونبهاالمدخول

الرنوجأرادوإن،زوجهامنبانتعدتهاانقضتفإذا،عدتهاتنقضيحتى،وغيرهما

عدلي.شاهديمراجعتهاعلىيشهدأنويسرب،راجعتكلقد:لهايقولأنيكفيه)1(مراجعتها

لقظفيهيكفيبل،الطلاقنيةإلىمعهالمطلقيحتاجلاماوهو:الضريح.الطلادن-5

ذلك.نحواو"طلقتك"او"مطلقة"او"طالقانت":يقولكانوذلك،الصريحالطلاق

الدلالةفيصريحمخيراللفظإذ؛الطلاقنيةإلىفيهيحتاجماوهو:الكتايةالاللاق-6

أشبهوما"تكلممنضلا"أوْ،"الدارمناخرجى"أو"بأهلكالخقي":يقولكأنوذلك،عليه

وقد،الطلاقبهنوىإذاإلاطلاقايكونلاهذامثل،معناهولاالطلاقفيهيذممزلممماذلك

الطلاقولنوىانهشكفلا.)2("بأهلكالخقي":بلقظنسائهإحدى!نحاللهرسولطلق

ماأطلقها:ففال،امراتكتعتزلانيامركا!الرسولإن:لهقيللمامافيبنكعبفإنوالا

عدولابهمفالتحقت،بأهلكالحقي:لامرأتهفقال.تقربهافلااعتزلها:قال؟أفعلماذا

طلاقا.هذاعليه

،للوجالتحلينبائنأو.)3(خلئةأنت:كقولهالظاهرةالكنايةأما،الخفيةالكنايةفيهذا

بها.التلفظبمجردالطلاقيقعبلنيّةالىتحتاجلاالكنايةفهذه

انت:كقوله،الحالفيالروجةبهتطلقماهوالمنجزالطلاق:والمعلقالمنبزالاللاق-7

بعدإلايقعفلا،تركهأوشيءفعلعلىعلقهمافهوالمعلقوأما،الحالفيفتطلقمثلاطالق

فافتبنتاولدتإناو،طالقفانتالمنزلمنخرجتإن:يقولانمثلعلقه!عليهماوقوع

بنتا.ولدتأوالمنزلمنخرجتإذاإلاتطلقفلا،طالق

وامفارقتيفيخيّرتكاواختاري،لامرأتهالرجليقولانوهو:والتمليكالئخييرقطلاق-8

فراقهعدمفاخترن1روهـنساءهاللهرسولخيروقد،تطنقتالطلاقاختارتفإن،!يالبقاء

.28[:الأحزاب]<...تدرنكنتنإنلازوجكقلالئبئيأيها<:تعالىقال.يطلقنفلم

ففالت:ذلكلهاقالفإذا،بيدكوأمرك،أمركملكتكلقد:يقولأنفهوالتمليكوأما

بعد.عدتهاتنقضولمرجعياالمفقة)1(اي

لهقالتاثتيالجوفيبنتهي:والمرأة.(92/)4الدارقطيورواه.()0502ماجهابنورواه.(34.35)4/الحاعرواه)2(

.،باهلكالحقيبعظيمعذت":لهافقال،منكباللهأعوذ:جمليهادخلعندما

كبرىيينونةانهاالىذهب؛كبرىاوصغرىبينونهفهلئائناكانلاذا.رجعيااوبائناالجليةالكنايةطلاقيقعهلاختلف)3(

الله.رحمهمالكاخرزوجنكاحبعدالاتحللا
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)1(.رجعيةواحدةطلقةتطنقت،طالقأناإذا

يعلنكتاباإليهاكتبأو،امرأتهيطلقمنالرجلوكلإذا:الكتابةاوبالوكالةالطلانن9-

جائزةالوكالةإذ؛ذلكفيالعلماهلبينخلافولا.تطلقتاليهاأنفذهثم،طلاقهافيهلها

مثلا.خرسأولغيبةتعذرهعندالنطقمقامتقوموالكتابة،ا!قوقفي

وأتحريهنأوحرامعليأنت:لزوجتهالرجليقولأنوهو)2(:بالتحريمالطلانن01-

الظهار،كفارةفيهتجب،ظهارفهوظهارابهنوىوإن،طلاقاكانالطلاقنوىفإن،بالحرام

ففعلتكذافعلتإنحرامأنت:يقولكأن،الحلفبهأرادأوظهاراولاطلاقابهيردلموإن

ثم،يكفرهايمينفهيامراتهالرجلحرم)"إذا:!هعباسبىابنقال،غيرلايميركفارةففيه

.")3(اسوةعلهاصتنقىاللهرسولفيلكمكانلقد:قال

كلماتثلاثفيأو،واحدةكلمةفيثلاثاامراتهالرجليطلقأنوهو:الحرامالطلانن-]1

فهذا،طالق،طالق،طالقأنت:يقول"أوثلاثاطالق"أنت:عبارةيقولكأن،المجلسفي

غضبانففام،جمعاثلاثاامراتهطلقرجلااناخبرابر!روقدلقوله؛بالإجماعمحرمالطلاق

)4(.؟اقتلهالااللهرسوليا:ففالرجلقام"حتى؟اظهركمبينوانااللهبكتاب"ايلعب:وقال

وأن،ثلاثاينقذأنه-وغيرهمالاربعةالأئمة-العلماءجمهورعندالطلاقهذاوحكم

يرونهفإنهمالعلماءمنالجمهورغيرواما،غيرهزوجاتنكححتىلروجهاتحللابهالمطلقة

ولما،الأدلةلاختلافالعلماءاراءواختلفت،يينهمخلافعلىرجعيةاوبائنةواحدةطلقة

.النصوصمنفريتيكلفهمه

حالإلىفيهينظرانيحسن-أعلمتعالىوالله-فإنههذافيالعلماهلخلافعلىوبناء

يريدكانأوالزوجةتخويفمجزدإلابالثلاثطالقأنت:قولهمنيريدلاكانفإن،المطلق

،كذافعلتإن،بالثلاثطالقأنت:قالبأنشيءفعلعلىعلقهكأنعليهاالحلف

عليهفيمضي،البتةطلاقهايريدلاوهوذلكقالأو،حادغضبحالةفيكانأو،ففعلت

لاحتىمنهوإبانتهافراقهاحقيقةثلائاطالقأنت:قولهمنيريدكانوإن،بائنةواحدةطلقة

بعدإلا،نكاحهاولارجعتهايملكولامنهبانتالئلاثقالطلاقاخترت:قالتلؤالمملكةانيرونالعلماهلوبعض)1(مالك

آخر.رجلاتنكحان

مننصقوجودلعدموذلك؛قولاعثرثمانيةمننحواالاقواذفيهابلغتحئىمبلغاالئلفبينالخلاففيهابلغالمسأله)2(هذه

تعالى.اللهشأءإنفيهاالاقوالأعدلذكرتوقذ،سنةاوكتاب

تخريجه.)4(سبتى.رقبةبعتقاكفىلانما،عليهتحرنمفلمماريةحرما!سالنبيانبذلك)3(يعنى
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الادلة،بينجمعا،غيرهزوجاتنكححتىلهتحلولا،ثلاثاعليهفيمضيبحالاليهتعود

بالأمة.ورحمة

:أنبتاق]

ذاقتصحيحانكاحازوجهاغيرزوجانكحتإذاثلاثاالمفقةانعلىالعلماهلاتفق.

،الأولالطلالىانهدموقدترجعزوجهاإلىرجعتلوفإنها،عسيلتهاوذاقعسيلتهفيه

الىوعادتتزؤجتثم،اثنتينأوواحدةتطلقتفيمنواختلفوا،تطليقابثلاثفتستقيل

إلىمالك؟.فذهبعليهامحسوبايبقىأوْالاؤلالطلاقيهدمالزواجهذاهل،الاؤلزوجها

عنروايةفيوكذا،3إل!هحنيفةابويرىبينما،الثلاثالايهدملازوجهاغيرزوجنكاحان

وابنعباساينقولوهو.الثلاثبينمايهدمأولىبابمنفإنهالثلاثيهدمإنانهأحمد

أعلم.تعالىواللهل!عمر

طلقتين،إلاامرأتهمنيملكلاالعبدأنعلى،والائمةوالتابعينالصحابةمنالجمهور.

.غيرهزوجاتنكححتىلهتحلولامنهبانتالثابيةطلقهافإن

..:الخلعفي:الثالثةالمادة

عنها.ليتخلىإليهتدفعهبماللهالكارهةزوجهامنالمراةافتداءهوالخلع:تعريفه-1

جاءتهوقدقيسبنثابتلامراةعداظ!لقوله؛شروطهاستوفىإنجائزالخلع:حكمه-2

فيالكفراكرهولكني،دينولاخلتيفيعليهاعتبما،اللهرسوليا:زوجهاعنتقول

اقبل":لزوجهااللهرسولفقال.نعم:قالت"؟حديقته.عليهأتردين":لهافقال،الإسلام

.)1("تطليقةوطلقهاالحديقة

هي:الخلعشروط:شروطه-3

منهايأخذأنلهفليسلهاالكارههوالزوجكانفإن،الزوجةمنالبغضيكونأن-1

.ضرراخافإنيطلقهاأو،عليهايصبرأنعليهوإنمافدية

حدودتقيملاأنمعهاتخاف،الضررمندرجةتبلغحتىبالخلعالزوجةتطالبلاأن-2

زوجها.حقوقفيأونفسهافيالله

شيعامنهاياخذانلهيحلفلافعلفإن،منهتخالعحتىالزوجةاذيةالزوجيتعمدلاان-3

.!ع(/7)البخاريرواه)1(
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جديد.عقدبعدإلالةيحللامراجعتهاارادفلو،بائناطلاقاينقذوالخلع،عاصوهو،ابدا

هي:الخلعاحكام،احكامه-4

بالحديقةمخالعتهمناكتفى(ثابت)إذ؛بهمهرهامماأكثرمنهايأخذلاانيستحب-1

اصب..اللهوسول)1(بامروذلك،إياهاأمهرهاالتي

امراة!!دلأمره؛كالمستبرئةواحدةبحيضةلعةالمخلاعتدتالخلعبلفظالخلعكانإن-2

.أقراءبثلاهةتعتدانهاعلىالجمهورفإن،الطلاقبلفظكانوإن،بحيضيماتعتاانثابب

منه.يبينهاالخلعإذ؛العدةفيمراجعتهاالمخالغيملذلا-3

رشدها.لعدمعنهانيابةتضررتاذاالصغيرةابنتهعنالأبيخالع-4

:الإيلاءفي:الرابفتالمادة

اشهر.اوبعةعلىتزيذمدةزوجتهيطالاانتعالىباللهالرجلحلفهوالإيلاء:تعريفه-1

تعالى:لقوله؛اشهراوبعةمناقلكانإذاالزوجةلتاديبجائزالإيلاء:حكمه-2

الىوقد.[226:البقرة]<زحيسصغفواللهفإنقآءوفإنأشهرازيعةترئضدت!مآبهممنيؤلون>لفذين

لقصدلافقطبالزوجةللاضراوكاناذاويحرم،كاملاشهرانسائهمنمح!اص!قىاللهوسول

)2(."ضرارولاضررلا":عدمهاص!ق!لقولهتاديبها؛

هي:الإيلاءاحكام:احكامه-3

؛يفيءأنإماالحاكملدىزوجتهوطالبتهيجامعولمأشهيرالأربعةأيالإيلاءمدةمضتإذا1-

عليم<يخأللهفانالظلقعزموا!دانزحيصغفوراللهفانقاءو>فارز:تعالىلقوله؛يطلقاو

.)6("يطلقحتىيوقفاشهرأربعةمضت)"إذابرشمما:عمراينولتول.[البقرة]

بالزوجة.اللاحقللضرودفعاعليهالحاكمطلق،يطلقولمالمولياوقفاذا2-

وإنوجعيهةفهيواحدةكانتإنتطليقهبحسبفهواوقفانبعدالموليطلقإن3-

جديد.بعقدإلامعهاالرجعةيملكلابائنةفهيأبتها

لعلةليستالعدةإذ؛بحيضةالاستبراءيكفيهاولاطلاقعدةبالإيلاءالمطلقةتعتد4-

الزيادة"ائا:!ئياللهرسرلفقالوزيادةنعم:"قالت؟اعطافيافئحديقتهعليه"اتردين:الحديثالفاظبعضفي)1(ورد

."حديقتهولكن،فلا

حسن.(بسند2341.،234ماجهابنورواه(.313/)1احمدالإمام)2(رواه

صحيحه.فيالبخاري)3(رواه
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فحسب.الرحمبراءة"

وايجامعانإما،كالمو!اييوقفحل!بدونالإيلاءمدةامرأتهجماعالزوجتركإذا-5

بذلك.الزوجةطالبتإنيطلق

المج!:لقوله؛يمينهكقارةعليهوجبتفيهايطألاانحلفالتيالمدةقبلالموليفاءإذا-6

.)1("يمينكعنوكفرخيرهوالذيفاتمنهاخيراغيرهافرايتيميرعلىحلفتإذا"

:الطهارن:الخامسةالهادة

امي.كظهرعليانت:لامراتهالرجليقولانهوالظهاز:تعريفه-1

فيتعالىقال.حراموكلاهما،والزوربالمنكرلةتعالىلتسميتهالظهاريحرم:حكمه-2

.[2:]المجاددة<وزورأالقولمنمع!راليقولونوايهم<:المظاهرين

هي:الظهاراحكام:احكامه-3

بكلالزوجةبتشبيهيكونبلالامبلقظيختصلاالظهارانعلىالعلماءجمهور-1

فيالامحكمفيالكلإذ؛والخالةوالعمةوالأختوالجدةكالبن!تمؤبداتحريماعليهمحرمة

.المؤبدةالحرمة

تعالى:لقوله؛منها/المظاهرزوج!الىالعودةعلىعزماذاكفارةالمظاهرعلىتجب-2

.[3:]المجاندلة<يماشأانقئلئنرقبةفتحريرقالوالمايعوبونثم!صابهت!منيطهرونوالذين<

السابقة.للايةمقدماتهاوبجماعمنهاالمظاهرمسيسقبلالكقارةاخراجيجب-3

وليخرج،والاستغفاربالندمتعالىاللهإلىفليتب،اثمالكفارةإخراجقبلمسهالو-4

ناقبلعليهافوقعثامرانيمنظاهرثإني:"لهقاللمن!القوله؛عليهشيءولاالكفارة

القمر.ضوءفيخلخالهارايت:قال؟"اللةيرحمكذلكعلىحملكما:"قال،اكفر"

.الكقارةغيربشىءيلزمهفلم.)2("بهاللةامركماتفعلحتىتقربهافلا:"قال

تحرمئروهيقئلهاالتيعنالعجزعندإلاالثانيةعنينتقللا،ثلافيمنواحدة-الكقارة5

ئنرقبةفتخرير:<تعالىلقوله؛مسكيناستينإطعاماومتتابعينشهرينصياماومؤمنةرقبة

منمتتايعتنلثهرئنفصيام!جدلمفمننجير*تمملونبماوأللهيهتوعظوتذلكميتمآشاأنقئل

.[]المجادلةمشكينأ<سعئنفإطعاملمجمئتطعلزفمنيتماسماأنقبل

.01(/7)النسائيورواه.ح277داود)ابوورواه.91()الإيمانفيمسلمورواه.ث!8/95)البخاريرواه)1(

وصححه.ث!991)الترمذيرواه)2(
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الصومفرقفإن،بالعديوئاستينأوقمربينشهرينصاموسواء،الضيامموالاةيجب-6

.<متنايعتنشهرتنفصيام>:تعالىلقوله؛إعادتهووجبتالصومبطلمرصطعذرلغير

اعطىولومسك!لكلشعييرأوتمرمنمدينأوبومنمدالإطعامفيالواجب-7

.أجزأهلمامسكيناستينمنلاقلالواجب

:الفعانفي:السادسةالمادة

ينفيأو،تزنيرأيتها:يقولبأنبالزنىزوجتهالرجليرميأنهواللعان:تعريفه-1

شهودبأربعةالإتيانوهيبالبئنةالروجفيطالب،الحاكمالىالامرفيرفع،منهيكونأنحملها

شهاداتأربعالزوجفيشهدل!نهماالحاكملاعنالبينةيقملمفإن،الرنىرؤيةعلىيشهدون

كانإنعليهاللهلعنة:ويقول،منيليسالحملهذااأرأو،تزنيلرأيتهاباللهأشهد:قائلا

أربعشهدتتعترفلموإنالحذ،عليهاأقيمبالرنىالزوجةاعترفتإنثم.الكاذبينمن

إنعليهااللهغصب:وتقول،منهالحملهذاأنأو،أزنيرانيماباللهأشهد:قائلةشهادابط

.أبدايجتمعانفلابينهماالحاكميفرقثم،الضادقينمنكان

شهدآءفميكنولرازوجهتميزمونوالذين>:تعالىاللهبقولمشروعاللعان:مشروعئته-2

كانإنعلتهاللهلعنتأنوالخمسة!الف!دقينلمنإنهوبادلهشهدبأرجأحد!فشهدةاننهالأ

ألطوالحمسة!البهذبينلمنإئهبادلهشحهدتمأرتيتمثتهدأنالعذابعنهاوهدروا*آلكدبينمن

.[6-9:]الئور<الصخدقينمنكانإنعلتهااللهغفحب

فيوامراظأميةينهلالوبين،وامرأتهالعجلانيعويمربينابرو!الرسولوبملاعنة

.)1("أبذايجتمعانلاتفرقااذاالمتلاعنان)":اطيوبقوله،الصحيح

يلى:مااللعانمشروعئةفيالحكمةمن:حكمته-3

المسلم.كرامةعلىوالمحافظةالزوجينعرصطصيانة-1

الزوجة.عنالرنىوحد،الزوجعنالقذفحادفع-2

.القراشصاحبلغيريكونقدائذيالولدنفيمنالتمكن-3

هي:اللعانأحكام:أحكامه-4

اعينير:الرسولبقولوالصبيالمجنونتكليفلعدم؛عاقلينبالغينالزوجانيكونأن-أ

تخريجه.صبق)1(



935تعريفها/دلعدا

.)1("...ثلاهةعنالقلئمرفع"

وا،اصلايطاهالمانةيذعيانالحملنفيوفي،تزنيالزوجةرؤيةالروجيدعيأن-ب

فلاوإلا،شهورستةمنلأقرابهأتتانهايدعيكأن،الحملبهيلحقلمدة(يطأهالمأنه)

ك!اأخنوأءامنوأاتذينئايها>:تعالىقوله؛الطناو،التهمةلمجرداللعانيشرغلاإذ؛ملاعنة

.)2("والطنإياكم":ا!الرسولوقول.[12:]الحجرات<اثرالظقبعضإبرالظنمن

والام،النفسيةالهواجسعناءمنويستريحيطلقهاأنفقطاتهامهاحالفيلعانهامنوخير

الضمير.تأنيب

الآيةفيالواردةبالصيغةيكونوأن،المؤمنينمنطائقةأمامالحاكماللعانئجريأن-ج

الكريمة.

اليهينظروهوولدهجحدرجلبماا":ا!ر!رالزسولقولبمثلالروجالحاكميعظان-د

الرسولبقولالزوجةيعظوان.)3("والاخرينالأؤلينرؤوسعلىوفضحهمنهاللهاحتج!ب

ئدخلهاولن،شيءفياللهمنفليست،منهمليسمنقومعلىادخلتامراةيماا":ا!ر

.)4("الجنة

يجتمعانلاتفرقاإذاالمتلاععان":ا!رلقوله؛بعديجتمعانفلابينهمايفرقأنهـ-

.)5("ابدا

يعاملأنهغير،عليهينققولا،يتوارثانفلاالملاعنالروجمنباللعانالولدينتفي-و

قصاصولا،أولادهوبينلمنهالمحرمتةويعبت،الزمماةإليهيدفعفلاالابنمعاملةاحتياطا

للاخر.منهماكلشهادةتجوزولالمنهما،

.)6(وترثهأمهيرثأنه،المتلاعنينولدفي!و!رآاللهرسوللقضاء؛ويرثهافترثهبأمهويلحق

الولذ.بهلحقبعدفيمانفسهالروجكذبإذا-ز

:العددفي:السابعةالمادة

ولافيهاتتزوبمفلالزوجهاالمفارقةالمرأةفيهاتتربمقالتيالأبامهيالعدة:تعريفها-1

تخريجه.صبق)1(

.809()الموطافيمالكورواه.8891()الترمذيورواه.28()والصلةالبرفيمسلمورؤاة.5(4/)البخاريرواه)2(

.حبانابنوصححه.153(/2)الدارميورواه.48()الطلاقفيالنسائيرواه)3(

قبلة.الديالحديثمنضطرهو)5(.153(/2)الدارميرواه)4(

.الجمهورعندبهوالحمل،مقاذصندهوفياحمدالإمامرواه)6(



عهاانوأ/العدد036

للزواص!.تتعرض

تعالى:اللهلقول؛وفاةاوبحياةلزوجهامفارقةكلعلىواجبةالعدة:حكمها-2

يتوفؤن)وانذين:تعالىوقوله.228[:البقرة]<ةفرثلعةبانفسهنيترنجصى%>والمطفمت

قبلالمطلقةإلا.234[:البقرة<]وعضااشهيارلبةبانقسهنيتريضنأزوطويذرونمنكم

يخائها>:تعالى)1(لقولهالمتعةلهاوأنمالهاصداقلاكما،عليهاعدةلافإنهابهاالدخول

عدهمنعلتهقلكمفماتم!وهفأنقبلمنطلقتموهنثمالمؤ-منتنكحتمإذاءامنؤاالذيئ

.94]:الأحزاب]<جميلاسراحاوصرحوهنفعتعوهنتغئذونها

يلى:ماالعدةمشروعيةفيالحكمةمن:حكمتها-3

رجعئا.الطلاقكانإنكلفةبدونمطلقتهإلىالرجوعفرصةالزوجاعطاء-ا

.الاختلاطمنالانسابعلىمحافظة،الرحميراءةمعرفة-ب

.وفاةعدةالعدةكانتإن،ل!شوجوالوفاء،الزوجاهلمواساةفيالزوجةمشاركة-ج

وهي:،انواغالعدة:انواعها-4

بانفسهنيترئق!%والمطلقت>:تعالىلقولهاقراء؛ثلاثةوهيتحيضالتيالمطلقةعدة-ا

حاضت،ثم،طهرتثم،حاضتثمطهرفيالمراةطلقتفإذا.228[:البقرة<]قروءثلعة

الأطهارالاقراءمنالمراد:قلناوإن.عدتهاانقضتطهرتفإذا،حاضتثم،طهرتثم

لوانهاملاحظةمع،الثالثةالحيضةفيبدخولهاعدتهاتنقضيفانهاالجمهوررايهوكما

قرانفعدتهاالأمةأما،للحرةبالنسبةهذا.بهاتعتدحيضةلهايعتبرلاحيضفيطلقت

مندوبه؟أو،واجبةهيهلئم،البعضدونالمفقاتلبعضهيلرمفقةلكلهيهل،المتعةحكمفيالعلمأهل)1(اختلف

لهايسملماذ؛الدخولقبلللمالقةواجبةالمتعةان-اعلموالله-المسالةهذهفيوالضوابالحقإلىالأقربألهييدووالذي

افوسععلىومتعوهتفرلصهلهنتفرضحواأؤنمسوهنلمماالئاطلققمإنعلت!جناح>ىلا:تعالىاللهقوللصريح،صداق

ءامنوالذين>ياخها:!تقرلهع!ريحهوكما،236[:البقرة<]اتمضمنينكلحقابالت!وفطمنماتدر؟المقزوعلىقدر؟

بهلأ<سراحلوسرخوهنفميعوهننغنذونهلعذؤمقعلتهنلكمفماتمضموهررانتجلمنطلقت!وهنثرالمؤمنتنكختمإذا

.[94:الأحزاب]

المتفب<علىحقابأتمروفطمتغاويفمطلقت>:تعالىقرلهلعموم؟المصبقاتمنلغيرهامندوبة-المتعة-وانها

غيرها:وائا،لهاصداقلا)ذ؛المتعةسوىلهالي!لانها؟صداقلهايسلملمالتىبهاالمدخوللغيرووجبت.241[:البقرة]

المتعةفتكون.نصقهفأخذتصداقلهاسميوالتىبهاالمدخولبكغيرنصقهلىامما،بهاكالمدخولكاملاالصداقامالهنفإنه

المتعة،مفدارفيايضااختلفوقدهذا.المتعهسوىشيءينلهالمفإنه،الأولىبخلافالصداقمننالهنلمالهربواجبةغير

بحسبواسعهونفقةكسوهالموسرفعلى،ونققةكسوهفهي،معروفحالهالي!مالكقالكحاأنها-أعلموالله-والحقيقة

المقزوعلىقدر؟أنوسععلىومتعوهق>:تعالىاللهقرلمعتمئيا؟اقتارهبحسبضيثةونققهكسوهالمقتيرعلىوهي،يساره

.[236:انبقرة]<بألت!وف-مئماتدر؟



361العددتداخل/العدد

.)1("حيضتانوعدتها،تطليقتانالأمةطلاق":-!ير!القوله؛فقط

تعالى:لقوله؛أشهرثلاثةهي،صغرهأو،سنهالكبرتحيضلاالتيالمطلقةعدة-ب

يحضن<لموالترالثئهبرهليةفعدتهنارنبتزإندذسآيكممنالمحنبنمنهبسنوالق>

غير.لاشهرانوللامة؛للحرةهذا.[4:]الطلاق

وأولت>:تعالىقوله؛امةاوحرةحملهاكاملوضعوهيالحاملالمطلقةعدة-ج

.[4:الطلاق]<حمينجضغنأناجلهنالاكال

كانفإنمعروفغيرأومعروفلسببحيضهاوانقطعتحيضالتيالمطلقةعدة-د

بهوتعتدالحيضعودةتنتظرفإنها،مرضأوكرضاعوذلكمعروفلسببحيضهاانقطاع

وثلاثة،الحملمدةأشهرتسعة:بسنةاعتدتظاهرغيرلسببكانوإن.الزمنطالوإن

الأنصاربينبهذاالخطاببنعمرلقضاء،شهراعشرباحدتعتاوالامة،للعدةاشهر

.)2(متكرينكرهولموالمهاجرين

وخمسشهرانوللامة،وعشراأشهرأربعةللحزةوهيزوجهاعنهاالمتوفىعدةهـ-

وع!راعهـأشهراربعةبانفسهنيترلعتهنازؤجاويذرونمنكميتوفؤنوالذين>:تعالىقوله؛ليالي

.[234:البقرة]

الاستحاضة،دمعنيتميزدمهاكانفإذا،الدميفارقهالاالتيوهي،المستحاضة-عذةو

،كمبتدأةلهاعادةولاممينرغيردمهاكانوإن.بالأقراءتعتذفإنها،تعرفهاعادةلهاكانتاو

.الصلاةفيحكمهاعلىمقيساالحكموهذا،والصغيرةكالآيسةأشهيرثلاهةبالاشهراعتدت

أربعتنتظزفإنهاموتأوْحياةمنمصيرهيعرفولم،زوجهاعنهاغابمنعدة-ز

.وعشرا)3(أشهيرأربعةوفاةعدةتعتدثم،خبرهانقطاعيوممنسنوات

يلى:فيماوذلك،العددتتداخلقد:العددهداخل-5

الوفاةعدةإلىالطلاقعدةمنتنتقلفإنهاعدتهاأثناءمطلقهاماترجعياطلاقا-مطلقةا

فلاالبائنبخلافالزوجةحكملهاالزجعيةلان؛مطلقهاوفاةيوممنوعشرااشهراربعةفتعتد

وذهب،بهالعملعلىوالسلفالاشةمنوالجيهوروقفهبعضهموصخح،ضعفهعلىالجمهورواثفقالدارقطنيرواه)1(

.والعددالطلاقبابيفيوالعبدوالحر،والامةالحرةبينفرقلاأنهالىالظهرية

.المنذرابنالىالمغنيصاحبتخريجهعزا)2(

الئانيبهادخل)نآنهغير،ذلكفيرغبإن،الاولالىتحودفانهاالاؤلجاءثمبالعدةالتربميبعدتزوجتانهاقدردان)3(

للئافيتركهاحالوفي،عليهاعقدالىيحتاجفلاللئاخرالاؤلتركهادان،عليهاعدةفلابهايدخللمداق،طلاقيعدةمنهاعتدت

وعليا!ي!ا.عثمانبهذاقصى.الزوجةبهيطالبانالثانيوللزوج.)ياهاصدقهاالذيالصداقبقدويطالب



العددتداخل/العدد362

لها.إرثلاوالبائنوارثةالرجعيةإذ؛عدتهاتنتقل

فإنهاالحيضمنأي!ستثم،حيضتينأوحيضةفحاضتبالحيضاعتدتمطلقة-ب

اشهر.ثلاثةفتعتدبالأشهرالاعتدادإلىتنتقل

شهرانأوشهرمضىفلفابالأشهراعتدتايسةكبيرةأو،بعدتحضلمصغيرةمطلقة-ج

تتملمإذافيماهذا،بالحيضالاعتدادإلىبالأشهرالاعتدادمنتنتقلفإنها،الدمراتعدتهامن

انتهت.قدعدتهاإذ؛بهعبرةفلاالحيضجاءهاثم،العدةتمتإذاأما.بالاشهرالعدة

إلىتنتقلفإنهاحمللهاظهرذلكوأثناءالاقراءأوبالاشهرالعدةفيشرعتمطلقة-د

.[4:الووق]<علهنضغناناغاهنالاخالواولت>:تعالىلقوله؛الحملبوضعالاعتداد

:أتنبيهانأ

يطاهاألاالملكاوجهمنوجهبأيمثلهايوطؤأمةملكمنعلىيجب:الاستبراءفي.

لاكانتوإن.حملهافبوضعحاملاكانتوإن،فبحيضيماتحيضكانتإنيستبرئهاحتى

حتىحاملتوطالا":!اطلآولقوله؛الحملعدممنمعهايتاكدفبمدةلكبيراولصغبرتحيض

الحرائرمنوطئتمنعلىيجبكما.)1("حيضةتحيضحتىحملذاتغيرولا،تضع

تكنلمإناشهربثلاثةاو،تحيضكانتانأقراءبثلاثةتستبرئانزنىاوغصباوبشبهة

فلاالاخرواليومباللهيؤمنكانمن)":اتن!لقوله؛حاملاكانتإنالحمليوبوضع،تحيض

)3(."غيركزرعماءكتسقلا)":اتن-!وقوله.)2("غيرهولدماءهيسق

إليهاالتظرفييرغباو،جماعهاإلىيدعوماالمعتدةاجتنابهوالإحداد:الاحدادفي.

والتحسين.والطيبالزينةمن

بحناء،تتخضبولا،جميلاتلبسفلاعدتهامدةتحدأنزوجهاعنهاالمتوفىعلىفيجب

باللهتؤمنلامرأةيحللا":!اظ!لقوله؛حلياتلبسولا،الطنبتم!مولا،تكتحلولا

مأولقول.)4("وعشرااشهراربعةزوجعلىالاأيامثلاثةفوقمحدانالاخرواليوم

،وعشرااشهرأربعةزوجعلىإلاليالثلاثفوقميبعلىنحداننعهىكنا)":رصزغينهاعطية

.")5(عصبثوبإلامصبوغاثوبانلب!قولانكتحلولا

الحاكم.وصححه.حسنباسناد(2157)داودأبورواه)1(

به.بأسلالهاسنادهالئسائيفيواصله(56/)2الحاكمرواه)3(.حبانابنوص!ححه(1131)الترمذيرواه)2(

.(891.402/)6النساليورواه.()9922داودابوورواه.()9الطلاقفيمسلمورواه.("9/)2البخاريرواه)4(

مخالطة.يمانيةبروبمقنوغ)5(



363هاارمقد/النفقات

فيإلاتبيتلاأنلرمهالحاجةخرجتوإن،بيتهامننخرجلاأنالمعتدةعلىيجبكما

بعدأهلهابيتالىتتحولأنسألتهلمناطدلقوله؛بهوهيزوجهاعنهاتوفيالذيبيتها

قالت:."اجلهالكتابيبلغحتىزوجكنعيفيهاتاكالذيبيتكفيامكثي":زوجهاوفاة

.)1(وعشرااشهراربعةفيهفاعتدت

:النفقاتفي:الثامنةالمادة

له.وجبلمنوسكنوكسوتبطعاممنيقدمماهي:النفقة:تعريفا-1

وهي:،اصنافلستةالعفقةتجب؟تجبمنوعلى،النفقةلهمتجبمن-2

حكماأو،زوجهاعصمةفيكالباقيةحقيقةكانتسواء،زوجهاعلىالزوجة-أ

فيإليهنتحسنواأنعليكمحقهنألا":ا!وطلقوله؛عدتهاانقضاءقيلرجعياطلاقاكالمطلقة

.)2("وطعامهنكسوتهن

وان<:تعالىلقوله؛حاملاكانتإنعدتهااياممطلقهاعلىبائناطلاقاالمطلقة-ب

.[6:الطلاق]-<!لهنيغطحتئعل!هنفانققواحملىأنبلتكن

وقول؛[83:البقرة]<إحساناوبالولدثط<:نعالىلقوله؛ولدهماعلىالأبوان-ج

.)3("أبوكثم(ثلاثا)أملث":ففال،الصحبةبحسنالناسأحقعنسئللمأاطالرسول

قؤلالمضوقولوأواكسوهخفبهاوارزدؤهم<:تعالىلقوله؛والدهمعلىالصغارالأولاد-د

.)4("؟تدعنيمنإلىأطعمني:الولدويقول":اطدوقوله.[5:الئساء]ئ!وفا<

منيكلفولا،بالمعروفطوكسونهطعامهللمملوك":اظلقوله؛سيدهعلىالخادمهـ-

.)5("يطيقلاماالعمل

ماتتحتىحبستها"هرة"فيالنارامراةدخلت":!و!رالقوله؛مالكهاعلىالبهائم-و

.)6("الأرضخشاشمنجملارسلتهاولا،اطعمتهاهيفلا،جوعا

طيبوشرابصالحطعاممنالحياةلحفظيلزمماالنفقةكون:الواجبةالنفقةمقدار-3

هروا(1)

هروا(2)

رواها)3(

رواه)4(

رواه()5

رواه)6(

.(44)الطلاقفيداودابوورواه.(6/002)النسائيورواه.(4012)الترمذي

وصححه.الترمذي

.(133)الطهارةفيالنسائيورواه.()701الطهارةفيداودابوورواه.(1.2)والصلةالبرفيمسلمورواه.()8/2لبخاري

طويل.حديثمنصحيحبسندوالدارقطياحيدالإمام

.(4256)ماجهابنورواه.(37)والصلةالبرفيمسلمورواه.(157/)4البخاري

والصلة.البركتاب(37)ومسلم(4/137)البخاري



تعريفها/لحضانةا364

الكثرةفيالخلافوأمما،فيهخلافلاوالاستقرارللواحةوسكنىوالبردالحريقيولبابر

عليهالمنفقوحالوإعسارهالمنفقيساربحسبيكونهذالان؛والرداءةوالجودة،واابلة

يفرضونالذينفهم؛المسلمينلقضاةالأمرهذايتركأناللائقكانولذا؛وبداوةحضارة

وعاداتهم.وظروفهم،المختلفةالمسلمينأحوالبحسبويقدرون

الاتية:الأحوالفيالنفقةتسقط؟النفقةتسقطمتى4-

مقابلفيالنققةإذ؛بهاالدخولمنالزوجتمكنلمأو،نشزتإذاالزوجةعلىتسقط-أ

النققة.سقطتذلكتعذرولما،بهاالاستمتاع

منه.بانتعدتهابانقضاءإذ،عدتهاانقضتإذارجعئاطلاقاالمطلقةعلى-ب

أجرةلهاوجبتولدهاأرضعتإذاأنهاغير،حملهاوضعتإذاالحاملالمطلقةعلى-ج

.6[:اط!ق<]بمعروفابئنكموآتمرواأجورهنفانواهنلكمأزضمن>فإن:تعالىلقوله؛الرضاع

لااذ؛يومهقوتعنفضللهيكنلمبحيثولدهماافتقراواستغنياإذاالابوينعلى-د

اتاها.ماإلانفسااللهيكلف

الذكربلغماإذاذلكمنويستثنى،البنتتزوجتأوالذكربلغإداالأولادعلىهـ-

له.تستمرعليهالوالدنفقةفإنمجنوناأومزمنا

:أتنبيهانأ

وأطعامإلىاحتاجفمن،وأمهأبيهجهةمنقرابتهوهمرحمهيصلأنالمسلمعلىيجب.

بالاقربوليبتدئمالهمنفضللديهكانإناسكنهاوكساهاواطعمهسكناوكسوة

أدناكثم،واخاكواختكواباكافك:تعولبمنوابدأالعلياالمعطييد)":!كل!لقوله؛فالأقرب

.)1("فادناك

،بالجوعتعذبلئلا؛ذبحتأوعليهبيعتبهائمهإطعاممنالحيوانمالكامتنعإن.

هيفلا؛جوغاماتتحتىحبستهاهزةفيالنارامرأةدخلت"):ا!لقوله؛محرموتعذيبها

.)2("الأرضخشاشمنتأكلأرسلتهاهيولا،أطعمتها

الحضانة:في:التاسعةالمادة

.البلوغسنإلىوكفالتهالصغيرإيواءهيالحضانة:تعريفها-1

.(612/)2الحاكمورواه.(226/)2أحمدالامامورواه.(61/)5النسائيرواه)ا(

تخريجه.صبق)2(



365مدتها/لحضانةا

واديانهم.وعقولهمابدانهمعلىللمحافظةللصغارواجبةالحضانة:حكمها-2

منفالاقربالأقربفعلىفقدافإن،الأبوينعلىالصغارحضانةتجب؟تجبمنعلى-3

المسلمين.جماعةأوْ،الحكومةفعلىالفرابةانعدمتوإن،قراباتهمذوي

كانوفاةاوبطلاقالطفلابويبينالقرقةحصلتإذا؟الطفلبحضانةالاولىمن-4

مابهأحقأنت":ولدهاانتزاعإليهشكتلمن!اظ!لقوله؛تتزوجلمماأيمهبحضانتهالأحق

اما،تعتبرلأمالجدةلا!؛فالخالةتكنلمفإن(الجدة)الامفامتكنلمفإن.)1("تنكحيلم

(الجذت)الأبفأمتكنلمفإن.)2("الأمبمنزلةالخالة":اير!لقوله؛الأمبمنزلةتعتبروالخالة

منيوجدلمفإن،الأخفبنثتكنلمفإن،فالعمهبتكنلمفإن،فالأختتكنلمفإن

ثم،أخيهابنثم،أخيهثم،جدهثم،أييهإلىالطفلحضانةانتقلتحاضنةالمذكورات

تقدمالشقيقةأنكما،لأبائذيعلىيقدموالشقيق،العصبةمنفالأقربالأقربثم،عمه

.لأبالتيعلى

الطفلحياةعلىالمخافظةهوالحضانةمنالغرضكانلما:؟الخضانةحقيسقطمتى-5

للطفليحققلممنكلعنيسقطالحضانةحقكان،وروحياوعقليهاجسمانياوترييته

لقوله؛المحضونالطفلمنقريببغيرتزؤجتإذاالأمحقفيسقط،وأهدافهاالحضانةأغراض

كما.عليهوالمخافظةالطفلرعايةمعهتتعذرباجنبيزواجهاإذ؛"تنكحيلمما..":!!را

التالية:الأحوالفيالحاضنةعنالحضانةحقيسقط

معتوهة.أومجنونةكانتإذا-أ

.ونحوهكجذاممعديامرضامريضةكانتإذا-ب.

.رشيدةولابالغةغيرصغيرةكانتإذا-بر

ودينه.وعقلهبدنهعلىوالمحافظةالطفلصيانةعنعاجزةكانتإذا-د

.وعقائدهالالفلدينعلىخشية،كافرةكانتاذاهـ-

بهاويدخلالجاريةوتتزوج،الغلاميبلغانإلىالحضانةزمنيمتا:الخضانةمدة-6

الولدبحضانةوغيرهاالأمواستقلال،زوجهاعنالزوجةانفصالحالفيانهغير،زوجها

هوإذ؟الوالدإلىحضانتهاتنتقلثم،فقطسنواتسبعالجاريةإلىبالتسبةالحضانةمدةتكون

الحاكم.وصححهداودوأبوأحمدرواه)1(

.(4091)الترمذيورواه.()0228داودابوورواه.(3/242)البخاريرواه)2(
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ووالدهأمهبينخيرالسابعةبلغإذاالغلامأنكما.الحاضناتسائرمنالسابعةبعدبهاأولى

يينهما.أقرعذلكفيوتشاحاأحدهمايخترلموإن،إليهحضانتهانتقلتاختارفايهما

بحسبالحاضنةواجرةولدهنفقةلهالمخضونالأبعلى:الحاضنةواجرةالولدنفقة7-

لكزأزضحعنفإق>:تعالىلقوله؛الرضاعأجرلهاوالمرضعة،كالمرضعةالحاضنةلان؛حاله

نققةوتقدر،ذلكفيشيءفلابخدمتهاالحاضنةتتطوعأنإلا،6[:ادط!ق<]اجورهنثالوهن

منغةذرلينفق>:تعالىلقوله؛وإعسارهلهالمخضونيساربحسبالحاضنةوأجرةالولد

.7[:الطلاق<]ءاتنهاماإلانفسااللهيكفلااللهءاننهمضاففئنققرزق!عليهددرومن-سعته ممط-)1(

كانالاماختارفإنوأبيهأمهبينوخيرسبغاالطقلبلغإذا:وأمهابيهبينالمحضونتردد8-

وجودهإذ؛والنهاربالليلعندهكانالاباختاركانوإن،بالنهارأبيهوعند،بالليلعندها

غالبا.الامبهتقومولا،وتعليمهبتربيتهيقومإذ؛غالبالهاحفظاييهعندبالعهار

واجبة،الرحمصلةإذ؛ممكنوقبأيفيأمهمنيمنعلاأنالاباختارإذايجبكما

.حراموالعقوق

عندالولدكانالبلدالىبعدهيعودسفراالابوينأحديسافرانارادإذا:بالالفلالسفر9-

منمعهيهلالطقلمصلحةفيينظر،البلدإلىيعودلاالشقرالمريدكانوإن،منهماالمقيم

مصلحةتحققتفحيث،بهليقيماخربلدإلىانتقلمنمعاواماوابمنالبلدفيبقي

.للشارعالقصودالحضانةمنالهدفهيالمصلحةإذ؛لهيحققهامنمعكانالطقل

تلزمهاامانةالمحضونالطفلأنتعلمأنالحاضنةعلىيجب:أمانةالمحضونالطفل-01

عليهاوجب،التامةوالرعايةالكافيةالعربيةعنعاجزةأنهاشعرتفإن،عليهوالمحافظةمراعاته

التيالأجرةتكونأنتنبغيفلا،وصيانتهارعايتهاعلىتقوىيدفيالامانةهذهتضعأن

أجلمنحضانتهافيالطقلإبفاءعلىفتصرحضانتهمنالغايةهيلهالمحضونمنتتلقاها

ذلك.

الحضانةبابفيدائفايراعواأنالقضاةواجبهوكما،الطقلولئيعلىوجبهناومن

ذإ؛اخراعتبابىأيإلىالتفاتبدون،وروحهوعقلهجسمهتربيةوهي،فقطالطقلمصلحة

الحضانة.منللشارعالمقصودةالغايةهيالطقلصيانة

ضيق.بمعنى:)ا(قلىر



367الإرثموانع/المواريث

واحكامهاالمواريثفي:السابعالفصل

:مادةعشرةثلابوفيه

:التوارثحكمفي:الأولىالمادة

تركمعانمحيمبللرجال>:تعالىاللهقال،والسنةبالكتابواجبالمسلمينبينالتوارب

مفرونحا<نحباكراؤمنهقلمماوالأدزبهولثالؤلدانتركمئالعحيبوللنساوالاقربونالوالدان

.[11]الئساء:<الائثيائتح!مثللذكراوْلدصئمفيأدلهيوصي!2>:وقال.[]النساء:7

قداللهرب":وقال.)1(ذكر"رجلفلاولىبقيفما،بأهلهاالقرائحنألحقوا":ا!رسولهوقال

.)2("لوارثوصيةفلا،حقهحقذيكلأعطى

وشروطه:،وموانعه،الإوثاسبابفط:الثانمالمادة

:الإرثاسباب-ا

وهي:،ثلاقثةاسبابمنبسببالااخرمناربلاحديثبتلا

حواشيهأو،أبنائهأو،الموروباباءمنالوارب-يكونبأن،القرابةأي:النسب-1

تركسامودجعقناهـلجز>:تعالىلقوله،وأبنائهموالأعمام،وأبنائهمكالإخوة

.[33:]الئساء<والأقربولثالؤلدان

تعالى:لقوله؛نحلوةولابناءيكنلمولو،الزوجةعلىالصحيحالعقدوهو:النكاح-2

الرجعئي،الطلاقفيالروجانويتوارب.[12:الئساء]<ازمحتركمانقمفول!ئم>

فيه.ماتائذيمرضهفيطلقهاانوالبائن

ماتفإذا،ولاؤهبذلكلهفيكون،جاريةأو،عبدارقيفاامرؤيعتقأنوهو:الولاء-3

.)3("أعتقلمنالولاء":ا!رلقوله؛عتقهعنورثهوارثايتركولمالعتيق

:الإرثموانع-ب

هي:والموانع.المانعلذلكالشخصيربفلامانعمنهيمنعولكن،الإربسببيوجدقد

احمدالامامورواه.8902()الترمذيورواه.3(و2)الفرائضفيمسلمورواه.091(.8/187.918)البخاريرواه)1(

(1/292.)325.

.2121(.0212)الترمذىورواه.2714(.2713)ماجهابنورواه.0287(داود)أبوورواه.247(/6)النسائيرواه)2(

.261(11احمد)الإمامورواه.2(ه97،ر760)ماجهابنورواه.35()الطلاقفيالنسائيورواه.1023(هزا3)البخاريرواه)3(
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لا)":ايرشلقوله؛المسلمقريبهالكافرولا،الكافرالمسلمالقريبيربفلا:الكفر-1

.)1("الكافرالمسلمولا،المسلمالكافريرب

وذلك؛عمداالقتلكانإن،جنايتهعلىلهعقوبة،قتلهمنالقاتليربفلا:القتل-2

.)2("شيءالمقتولتركةمنللقاتلليس)":اننشلقوله

كالمبعض،ناقصاأو،تاماالرقكانوسواء،يورثولايربلافالرقيق:الزق-3

العلمأهلبعضواستثنى،يشملهمالرقحكمزالماالجميعإذ،الولدوأموالمكاهب

:قالظ!تالتبيأنعباساينلخبر؛الحريةمنفيهماقدرعلىويوربيرب:فقالوا"المبعض"

.)3(((منهعتقماقدرعلىويوربيرب:بعضهيعتقالعبدفي"

لقوله؛أبيهدونوترثهأمهيربوإنما،والدهيرثهولا،والدهيربلاالزنافابن:الزنا-4

.)4("الحجروللعاهرللفراشالولد":ا!وكاش

الزنا.ابنعلىقياشا،والدهيرثهولا،نفاهائذيوالدهيرثلاالمتلاعنينفابن:اللعان-5

يربلاالوضععندصارخايستهلفلاميتاا!مهتضعهالذيفالمولود:الاستهلالعدم-6

.الإربفيحصلموتيعقبهاالتيالحياةوجودلعدم،يوربولا

:الإرثشروط-ج

يلى:ماالإربصحةفييشترط

.الإربيبطلالمانعإذ؛السابقةالموانعمنمانعوجودعدم-1

يموتلاالحيئلان؛مثلامفقودبموتالقاضييحكمبأنحكماولوالموروثموت-2

اجماغا.

جنين،بطنهاوفى،أولادهااحدماتامرأةانفلو،مورثهموتيومحئاالوارثكون-3

أخيه،موتيوممتحققةحياتهلأن؛صارخااستهلإنأخيهمنالإربيستحقالجنينهذافإن

يتخلقلموهو،ماتالذياخيهمنالإرثفيحقلهيكنلماخيهموتبعدبهحملتوان

بعد.

ولاالكافرالمسلمررثلااوبلفظ.(4/345)الحاكمورواه.(4/96)الدارقطنيورواه.(5/202)أحتدالامامرواه)1(

.(7021)الترمذيورواه.(1)اقرائضفيمسلمورواه.(8/491)البخاريرواه"المسلمالكافر

.(6/022)والبيهقي.(41237)الدارتطنيرواه"شيةالميراثمنللقاتللي!"وبلفظ.وصخحهالبرعبدابنرواه)2(

المغنى.صاحبذكره)3(

.(1157)الترمذيورواه.(0002.7002)ماجهابنورواه.(2273)داودابوورواه.(5/291)البخاريرواه)4(
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:والنساءالرجالىمنيرثمنبيانفي:الثالثةالهادة

أقسابم:ثلاثةوهم:الذكورمنالوارثون-ا

فإن،عدتهاتنقضلمإذامطلقةكانتولؤ،ماتتإذازوجتهيربالزوجفإن،الزوج-1

منها.لهإربفلاعاتهاانقضت

.فقدهعندالذكورعصبتهاو:المعتق-2

علا،لانوالجدالأب:فالأصول،وحواثن،وفروغ،اصوذوهم:الأقارب-3

،نزلواوإنوابناؤهمالإخوةوهم،القربيةوالحواشي.نزلمهماالابنوابنالابن:والقروع

.لأباوكانوااشقاءنزلواوإنالعموابنالعموهمالبعيدةوالحواشي،لأموالإخوة

لأنوذلك؛ابداواحدةتركةفيوارثينوجودهميتصورولا،الوراثونالذكورهؤلاء

والاخ،الأخيحجبوالابن،للاموالإخوةالجديحجبفالاب،بعضايحجببعضهم

والابن،،الزوج:ثلاثةإلامنهميرثفلاتركةفيكلهماجتمعوافلو.وهكذاالعميحجب

فقط.والأب

:الاناثمنالوارثات-ب

وهي:،اقسامثلائةالنساءمنالوارثات

الزوجة.-1

المعتقة.-2

:وفروغ.لأباو،لأموالجدةالأموهن:4اصو:اقسامئلاثةوهن:القرابةذوات-3

مطلقا.الأختوهيقربيةوحاشية،نزلتوإنالابنوبنت،البنتوهن

بنتولا،الأخبنتولاولدهاولاالبنتبنتولا،الخالةولاالعمةتربلا:[تنبية]

مطلقا.العم

:الفروضبيانفي:الرابعةالهادة

كالتا!ب:وبيانهاستةالنساءسورةمنتعالىاللهكتابفيالمقدرةالقروض

وهم:افرادخمسةويرثه:النصف-ا

انثى.اوكانذكراولدولدولاولذللهالكةيكنلمإنالزوج-1

.انفردتاذاالاالنصفتربفلا،اكعراواخثأواخمعهايكنلمانالبنت-2
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كذلك.ابنولدمعهايكنولم،انفردتإذاالابنبنت-3

ولا،ابنولا،ابمعهايكنولم،اخمعهايكنلمبأنانفردتإذاالشقيقةالأخت-4

ابن.ابن

ابن.ابنولاأبولا،اخمعهايكنولم،انفردتإذالابالاخت-5

وهما:،فقطنفرانويرثه:الربع-ب

انثى.اوكانذكراولدولداوولذالهالكةللزوجةكانإنالزوج-1

ألخى.أمكانذكراولدولدولاولذالهالكلزوجهايكنلمإنالزوجة-2

كانإنوذلك.اقتسمنه)1(زوجاتكنو)ن،الزوجةوهوواحدنفرويرثه:الثمن-ج

أنثى.أوذكراولدولدأو،ولدالهالكللزوج

:أصنافأربعةويرثهما:الثلثان-د

أخيهما.اي،الابنعنانفرادهماعندفاأكثرالبنتان-1

الابنابنوعن،أنثىأوكانذكزا،الصلبولدعنانفردتاإنفأكئرللابنبنتان-2

أخوهما.هوالذي

الشقيق.وعنأنثىأمكانذكراالصلبوولدالابعنانفردتاإنفاكثرالشقيقتان-3

.لابالاخوعنالشقيقتينفيذكرعمنانفردتاإنفاأكثرلأبالاختان-4

وهم:،أنفارثلا+لةويرثه:التلثهـ-

الإخوةمنجمعولا،انثىاوكانذكزا،ولدولدولاولدللهالكيكنلمإن،الأتم-1

إناثا.أوذكورا،فاكثراثنان

ولدولا،جدولا،ابللهالكيكنولمفاكثراثنينكانوابأنتعددواانللامالإخوة-2

أنثى.اوكانذكزا،ولل!ولدولا

الإخوةعددزاداذافيماوذلك،واحظلهاوفرالثلثوكان،اخوةمعكانإن،الجد-3

.الإناثمناربعاوالذكورمناثنينعن

ء!5ء:الباقيثلث:[تنبيه]

للزوج،ستةمنتكونمسالتهافإنفقطوامهاواباهازوجهاوخلفتامرأةهلكتاذا-1

ذلك.فيوالزوجاتكالزوجةوالزوجتان)1(
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بالتعصيب.الباقيانالاثنانوللاب،واحدوهوالباقيالنصفثلثوللام،ثلاثةنصفها

وهوللزوجةربعها،اربعةمنفالمسالة،غيرلاوابيهوأمهامراتهعنرجلهلكإذا-2

بالتعصيب.للابواثنان،واحدوهوالباقيثلثوللام،واحد

فضىبهذا.التركةباقيثلثورثتوانما،التركةثلثترثلمالمسألتينهاتينفيفالام

بالعمريتين.المسألتانهاتانعرفتحتىل!حهعمر

وهم:،أنفارسبعةويرثه:الشدسو-

ذكورافا!راثنانالإخوةمنجمعلةكاناو،ولدولداوولدللهالككانإن،الام-1

محجوبين.أووارثينكانواوسواء،لأمأولابأوأشفاء،اناثاأو

أخرىجدةمعهاكانتوإنانفردتإنوحدهاوترثه،أمللهالكيكنلمانالجدة-2

أنصافا.معهااقتسمتهرتبتهافي

فقط.الامامعلىمحمولةفإنهاالابامواما،الام-امهيفي-الإرثآلأصليةالجد:[تنبيه]

يكن.لماو،ولذللهالككانسواءمطنفاويرثة،الاب-3

بمنزلته.لانه؛فقطالأبفقدعندويرثه،الجد4-

ولذولا،ولدولا،جاولا،ابللهالكيكنلمإنويرثه،انثىاوذكراللامالأ!-5

وأ،لأئماخمعهليسمنفرذاللامالأختأوللامالأخيكونانوبشرط،انثىأوذكراولد

لها.اخت

عمهاابنولا،اخوهامعهاوليس،واحدةبنتمعكانتاذاوترثهالابنبنت-6

بناته.أوالابنلبنتالسدسارثفيوالامحمرالواحدةبينفرقولا،الدرجةفيلهاالمساوي

جد،ولا،امولا،لأباخمعهاوليس،واحدةشقيقةمعكانتإذاللابالأخت-7

ابن.ولا،ولدولدولا،ولذولا

التعصيب:في:الخامسةالمادة

العاصب:تعريف-ا

كانت،إنالقرائضأبقتماأو،انفرادهعندالمالكليحوزمن:الاصطلاحفيالعاصب

القرائضالحقوا":الصحيحفيا!ر!لقولهوذلك؛التركةمنشيثاالقرائضتبقلمإنويحرم

."ذكررجلفلاولىبقيفما،بأهلها
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العصبة:أقسام-ب

:أقسامثلاهلةالعصبة

الشقيقوالأخ،سفلوإنالابنوابنوالابن،علاوإنوالجدالأبوهو:بنفسهعاصب-1

لاباوالشقيقالعموابن،لاباوالشقيقوالعم،نزلوإنلابأوالشقيقالأخوابن،لأباو

.المالوبيت،بانفسهمالمعصبونالمعتقوعصبة،أنثىأوكانذكراوالمعتق،نزلوإن

الأنثيين.حظمثلللذكربنسبةمعهفورثتذكرعصبهاأنثىكلوهو:بغيرهعاصب-2

وبنت،اخيهامعوالبنت،للاباخيهامعلأبوالأخت،الشقيقاخيهامعالشقيقةوهن

الابنابنيعصبهافلافرضلهاكانفإن،فرضلهايكنلمإناينابنمعاواخيهامعالابن

النصف،للبنتفإنابنابنوابن،ابنوبنتبنتافيتركرجليهلككانوذلك،عنهاالنازل

ابن،بنتيتركأو.بالتعصيبالابناينلابنوالباقي،التبلثينتكملةالسدسالابنولبنت

وا،بالتعصيبالابنلابنالباقيوالنصف،بالقرضالنصفالابنلبنتفإن،ابنياينواين

بالتعصيب.الباقيالابنابنولابن،فرضاالتبلثينالابنلبنتيفإنايناينوابن،ابنبنتييترك

نإاما.منهأعلىكانتاو،الدرجةفيالابنلابنمساويةالابنبنتكانتإذاهذاكل

.بالمرةترثفلاإسفاطحجبيحجبهافإنهفاكربدرجةمنهأسفلكانت

الثقيقةوتلك،أخرىمعباجتماعهاعاصبةتصيرأنثىكلوهو:غيرهمعوعاصب-3

هذافيكالشقيقةلأبوالأخت.بناتهأوالابنبنتمعاو،البناتاو،البنتمعفاكثر

معاو،انفردتإنوحدهاالأختترثهبعاتهأوالابنبنتأوالبناتأوالبنتعنفالبائ،كفه

،للابالتيفتحجبالشقيقبمنزلةهناالشقيقةأنملاحظةمع.كنإنبالسويةاخواتها

مطلقا.الأخاينفتحجبللابالأخبمنزلةلأبوالأخت

المستركة:المثلة:!تنبيهأ

ستة:منالمسالةفإن،اكثراوشقيفاوأحالأموإخوةوأمازوخاوخلفتامراةهلكتاذا

الشقيقللاخيبقولم،اثنانالثلثلاموللاخوة،واحدالسدسوللام،ثلاثةالتصفللزوج

هووهذا.التركةالقرائضاستغرقتإذايحرموالعاصب،عاصثهوإذ؛التركةمنشيء

المسالة.هذهفيالمفروض

بينهمفاقتسموهالثلثفيللامالإخوةمعالاشقاءأوالشقيقبتشريكقضىل!هعمرأنغير

وا،المشتركةأو،بالمشتركةسثيتولهذا،كالذكروالانثى،للامكالذيالشقيق،بالسوية
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أمناأليستحجرأباناأنافرض:ابتداءحرمهملماز!هلعمرقالواالاشنهاءلان؛بالحجرية

فيلامهمإخوتهمبمشاركةلهموقضىعمرفاقتنع؟إخوتناويرثنحرمفكيف؟؟واحدة

الثلث.

الحجب:في:السادسةالمادة

تعريفه:-ا

بعضه.مناو،الميراثكلمنالمنع:الحجب

الحجب:قسما-ب

فرضمنأو،اقلفرضإلىاكثرفرضمنالوارثنقل:بهوالمراد:الئقصحجب-1

.فرضإلىتعصيبمنأي،العكسأو،تعصيبإلى

وهم:انفارستةنقصانحجبغيرهميحجبونوالذين

الربعمنوالزوجة،الربعالىالنصفمنالزوجفيحجباننزلوإن،الابنوابن،الابن.

.بالقرضالسدسالىالتعصيبمنبنقلهماوالجدوالاب،الثمنالى

منبنقلهماالابنوبنتي،السدسإلىالتصفمنبنقلهاالاينبنتوتحجب،البنت.

وأوالشقيقتين،السدسإلىالنصفمن،لابأوالشقيقةوالاخت،السدسإلىالثلثين

بنقلهاوالزوجة،الربعإلىالنصفمنبنقلهوالزوج،التعصيبالىالثلثينمنبعقلهما،لاب

التعصيبمنبنقلهماوالجدوالأب،السدسإلىالثلثمنبنقلهاوالأم،الثمنالىالربعمن

.باقهناككانإنتعصيباالباقيولهم،فرضاالسدسإلى

عمابناواخمنلهنمعصبلاحيثالابنبناتمنتحتهامنوتحجب،الابنبنت.

منفاكثرالاثنتينوتنقل،السدسإلىالنصفمنالواحدةفتنقل،الدرجةفيلهنمساو

والشقيقتين،التعصيبإلىالنصفمنلاباوالشقيقةالاختوتحجب،السدسالىالثلثين

علىوالجذ،والاب،والأم،والزوجة،الزوجوتحجب،التعصيبإلىالثلثينمنلأبأو

البنت.حجبتهممانحو

.السدسإلىالثلثمنبنقلها،الاميحجبانمطلتهافاكثرالأخوان..

يكنلمإذاالسدسإلىالنصفمنبنقلها،لابالأختتحجبالواحدةالشقيقةالأخت.

أخمعهمايكنلمإذا،السدسإلىالثلثينمنبنقلهما،لأبوالأختين،بهتعصبلأبأخمعها
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به.تعصبانلاهب

لحجبا/ريثلمواا

لولايرثهكانماكلمنالوارثحرمان:الإسفاطبحجبالمراد:الإسقاطحجب-2

وهم:،نفراعشرتسعةإسفاطحجبلغيرهموالحاجبون.الحاجب

مطلقا.الأعمامولا،مطلقاالإخوةولا،بعتهولا،الابنابنمعهيربفلا،الابن-1

يحجبهمنكلويحجب،بنتهولاالابنابنابنمنتحتهمنمعهيربفلا،الابنابن-2

.بسواءسواء،الابن

مطقا.للالمالأخمعهايربفلا،البنت-3

مطقا.للامالأخمعهايربفلا،الابنبنت-4

يكونأنإلابناتهأوالابنبنتولا،مطقاللامالاخمعهمايربفلا،فأكثرالبعتان-5

الدرجة.فيلهامساليعئمابنأو،أفيمنبهتعصبمنمعها

ناإلا،الابنابنبناتاوبنتولا،للامالاخمعهمايرثفلا،فأكثرالابنبنتا-6

الدرجة.قيلهامساوعمابنأوأخمنبهتعضبمنمعهايكون

مطلقا.العمولا،مطلاقاللابالأخمعهيرثفلا،الشقيقالأخ-7

منتحتهمنولا،للابالاخابنولا،مطلقاالعممعهيرثفلا،الشقيقالاخابن-8

مطلقا.الأ!أبناء

لاهب.أوشقيقاالأخابنولا،مطفاالعممعهيربفلا،للابالأخ-9

.الأخأبناءأبناءمنتحتهمنولا،مطلقاالعممعهيرثفلا،لأبالاخابن-01

مطقا.العمأبناءمنتحتهمنولا،لابالعممعهيربفلا،الشقيقالعم-11

العم.أبناءأبناءمنتحتهمنولا،للابالعمابنمعهيرثفلا،الشقيقالعمابن-12

مطفا.العمابنمعهيرثفلا،لأبالعم-13

منزلةنزلتالبنتمعالشقيقةلان؛للابالاخمعهايربفلا،البنتمعالشقيقة-14

.للابالاخمعهيربلاوالشقيق،الشقيق

.للابالأخمعهايربفلا،الابنبنتمعالشقيق-15

به.تعصباخمعهاكانإذاإلا،للابالأختمعهماترثفلا،الشقيقتان-16

إلاتسقطفإنها،البنتينمعالابنبنتبمنزلةالشقيقتينمعللابفالاخت،هذاعلىوبناء
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به.تعصبفإنهالهامساليعمابناواخمعهاكاناذا

كذلك.الإخوةولا،مطلقاالعمولا،لابالجدةولا،الجدمعهيرب،فلاالأث17-

كذلك.الأخابناءولا،مطلقاالعمولا،للامالإخوةولا،ابوهمعهيرث،فلاالجد18-

مطلقا.الجدةمعهاترب،فلاالام91-

الجذ:احوالفي:السابعةالمادة

يردلموانفإئة،الإخوةابناءوكذا،الأعماموابناء،والاعمام،الابنواولادالجد-1

)1(يقرز"بأهلهاالقرائض"ألحقواا!:الرسولقولفإنتوريثهمفيالكتابمنصريخنمى

فىألله<يوصيكلو:تعالىقولهفيالولدلقطيشملهموبتتهالابنابنأنكما.ويثبتةإرثهم

الله4قويشملهكانلماالجدأنغير.ذكرمنتوريثعلىفالإجماغولذا<اولدصئم

ن!،11[:النساء<]السدسمئهماواحدلئ<ولأبوئه:وقوله<،أبواه<وورثه-:تعالى

وما،انفرداذاالمالكلويحوز،الولدولداوالولدوجودعندالسدسيرثكونهفيكالاب

جميعايسقطهمالأبفإن،الإخوةمسالةفيإلاالابيخالفولا،كانتإنالقرائضابقت

الهالكإلىادئواالإخوةاذ؛الهالكمنالقربفيلهممساويالكونه،معهميربوالجد

،أحوالخمسةللخدكانهناومن.ابعةهوالذيبالأبكذلكإليهأدلىوالجد،بأبيهم

وهي:

تعصيبا.المالكلفيحوز،اصلاوارثمعايكونلاأن-1

التركةمنبقيوإن،السدسمعهملهفئفرصق،فقطفروضأصحابمعهيكونأن2-

بالتعصيب.ورثهشيء

غير.لاالشدسلهفيفرض،ابنابنأوابنمعهيكونأن-3

وتكون،المقاسمةأو،المالثلثمنالاكثريعطىفإنه،فقطإخوةمعهيكونأن-4

.الأخواتمنيعادلهماماأو،اثنينعلىالإخوةعدديزدلماذالهأحظالقاسمة

كاملسدسمنالأفضليعطىحيعئذفإنةفروضواصحابإخوةمعةيكونأن-5

الإخوةفإنالتركةالقروصقاستغرقتوإن،الإخوةمفاسمةمناو،الباقيثلثمناو،التركة

اجله.منالمسالةعالتولو،السدسلةيفرضحيثيسقطلافإنهالجدواما،يسقطون

والأعصامالابنوأولادالجذإرثفينعقفإنه.أذكررجلفلاولىبقيمماأ:!ررشقولهمنهوالاهد،تقدمالحديثهذا)1(

وابناؤهم.الاخوةوكذا،وابنائهم
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المعادة:فيالأؤلةأنتانأ

،للابالإخوةالجدعلىيعدونالاشقاءفإنلابوإخوة،2اشفاوإخوة،جداجتمعإذا

الجد.دوننصيبهمفيأخذون،يحجبونهمثم،أساسهمعلىويقاسمونه

واحد،للجد-ررنوسهمعدد-ثلاثةمنفالمسألة،لأبوأخوشقيقجد:ذلكمثال

يرجعللابالاخالجدعلىيعدمابعدالشقيقأنغير،واحدللابوللاخ،واحدوللشقيق

.تقدمكمالابالذييحجبالشقيقلان؛نصيبهفياخذ

الأدرن:في:الثافي

لوجودستةمنفالمسألة،وجدهالاباوشقيقةواختهاوأمهازوجهاعنامراةهلكتاذا

للجدوسدسها،ثلاثةللاصاونصفها،اثنانللاموثلثها،ثلاهةللزوجنصفها،فيهاالسدس

معواحدهفيجمعبالمقاسمةالأصايطالبالجدإنثم،تسعةإلىالمسألةفتعول.واحد

لان؛بالذكرالمسألةهذهوأفردت،الانثيينحندمعلللذكرفيقتسمانهاأربعةفتصيرثلاشها

هذهفيإلا،أحتامعكأخيعصبهنلأنه؛شيءالجدمعللاخواتيفرضلاأنالمفروض

نصيبها،معنصيبهفيخلطالجدعليهايرجعثم،النصففيهاللاصايفرضفإنهالمسألة

ماعكسللثلثوالجا،للسدسوارثةالأصافتصبح،الأنثيينحطمثلللذكرويقتسمان

واخذتالكثيرلهافرضحيثالاصاعلىلتكديرهابالاكدريةوسميت.تقريبافرض

القليل.

الفرائض:تصحيحفي:الثامنةالماذة3

والاثنا،والثمانية،والستة،والاربعة،والثلاثة،الاثنان:سبعةوهي:الفرائيرأصول-أ

.والعشرونوالاربعة،عشر

والسدس،الأربعةمنيكونوالربع،الثلاثةمنيكونوالثلث،الاثنينمنيكونفالتصف

الاثنيفمنوالسدسالربعالقريضةفياجتمعوإذا،الثمانيةمنوالتبمن،الستةمنيكون

والعشرين.الاربعةفمنالثلثأووالسدسالثمناجتمعوإذ،عشر

أمثلة:

.للاخونص!،للزوجنصف،اثعينمنفالمسالة،واخ،زوج-1

بالتعصيب.للابوالباقي،واحدالثلثللام،ثلاثةمنفالمسالة،واب،ام-2
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بالتعصيب.للاخوالباقي،للزوجةواحذربعها،أربعةمنفالمسألة،وأخزوجة-3

والباقي،واحذسدسوللاب،واحدسدسللامستةمنفالمسألة،وابن،وأب،أم-4

بالتعصيب.للابن

بالتعصيب.للابنوالباقي،واحذالثمنللزوجة،ثمانيةمنفالمسألة،وابنزوجة-5

للزوجةربعها،فيهاوالتبلثالربعلاجتماععشراثنيمنفالمسألة،وعم،وأم،زوجة-6

تعصيبا.للعموالباقي،أربعةللاموثلثها،ثلاثة

ثمنهافيهاوالسدسالثمنلاجتماع؟وعشريناربعةمنفالمسالة،وابن،وام،زوجة-7

تعصيبا.للابنوالباقي،أربعة؛للاموسدسها،ثلاثة:للزوجة

:البول-ب

تعريفه:-1

المقادير.منوالننقص،السهامفيالزيادة:الاصطلاحفيالعول

جاربهفالعملوعليه،بهالعملعلى-عئاسابنإلا!-الضحابةاجمع:حكمه2-

المسلمين.كافةبين

:العولدخلهما3-

فالستة..والعشرونوالاربعة،عشروالاثنا،الستةوهي،فقطاصولثلا"لةالعوليدخل

والاربعة،فقطبالقردعشرسبعةإلىتعولعشروالاثنا،والزوجبالقردالعشرةإلىتعول

.بالقردوعشربنسبعةإلىواحدةمرةتعولوالعشرون

امثلة:

النصفللزوج،ستةمنفالمسألة.وجدة،وشقيقهب،زوج:السبعةإلىالسمةعول-1

.بالقردسبعةإلىفعالت،واحذالسدسوللجدة،ثلاثةالنصفالسئقيقةوللاخت،ثلاثة

للزوجنصقها،ستةمنفالمسألة،وأم،وشقيقتان،زوج:ثمانيةإلىالستةعول2-

.بالزوجثمانيةإلىفعالت،واحدللاموسدسها،أربعةللشقيقتينوثلثاها،ثلاةهة

عشراثنئمنفالمسألة.لابواختان،وام،زوجةعشر:ثلاثةإلىعشرالاثناعول/3-

التبلثانوللاختين،اثنانالسدسوللام،ثلاثةالربعفللزوجة،فيهاوالربعالسدسلوجود

عشر.ثلاثةإلىفعالت.ثمانية
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فالمسألة،وبنتين،وأموجدزوجةمثلفي:وعشرينسبعةإلىوالعشرينالاربعةعول-4

للجد،أربعةوسدسها،للزوجةثلاهةثمنها.فيهاوالسدس،الثمنلوجودوعشرينأربعهمن

وعشرين.سبعةالىفعالت،للبنتينعشرستةوثلثاها،للامأيضاأربعةوسدسها

الظصيل:كيفئة-ج

ناوإما،وإناثاذكورااو،فقطذكوراعصبةيكونواانإما،الورثة:الورثةاحوال.

عصبةكانوافإن،وعليه.فقطفروضذوييكونواأنواما.فرضذومعهمعصبةيكونوا

لكلرؤوسهمعدد،ثلاثةمنفالمسألة،أبناءثلاثةنحورؤوسهمبحسبتؤصلفالمسألةفقط

حأمثلللذكرأنغير،فكذلكوإناثاذكوراعصبةكانواوإنواحذ.سهممنهمواحد

واحد.بنياولكل،اثنانللابن،رؤوسهمعدد،اربعةمنفالمسالة،وبنتينابننحوالأنثيين

زوجنحوالقرضذلكمقاممنفالمسأله،فرضذومعهمكانوإن

زوفي!،للزوجواحدربعهاالزوجفرضمقامأربعةمنفالمسألة،وبنياوابن

ابرتل:هكذا.الانثيينحأمثلللذكر،للبنتوواحد،للابنواثنان

بنت:الأوبعةالأنظاو-د

بالأنظارالمقاماتاو،القامينبينالنظريتعينفإنهفاكثرفرضصاحبالمسالةفيكانوإذا

المسألةتأصيلأجلمنوذلك؛والتخالف،والتوافق،والتداخلالتماثل:هيائتيالأربعة

وتصحيحها.

زوخللزوج:وشقيقة،زوجنحو...التقسيم!ويجري،.للمسألةاصلافيجعل
-.-الممماهليرباحديكممىلإله،سدس!او،كمصم!.ال!ماهل!مى

.هـمه،متماثلينلانهما؛المقامينبأحدفيكتفىالتصفوللشقيقة،التصف

:هكذاللمسالةاصلاويجعل

الأصغرإذ؛العددينبأكبريكتفيفإنه،وثلاثة،:كستةالتداخلوفي

:هكذاالتقسيمويجري.للفريضةمقاماالأكبرفيجعل،الأكبرتحتداخل

ابن!اثنانلأمللاخوينوثلثها،واحدللامسدسها؛ستةمنفالمسألة

ابن؛لهامقامافجعلالسدسبفرضفيهااكتفيوقد.للعاصبثلاثةوالباقي

بنت.السدسفيداخلالثلثلأن
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وفقفيؤخذالمتوافقينالعددينبيننسبةاقلفيينظرفإنه:التوافقوفي

ما،للمسألةاصلايجعلوالحاصلالاخرالعددكاملفيويضرباحدهما

لأماخوانومقامهالربعللزوج.وبنت،أبناءوثلاثة،وأمزوجنحوالتقسيمويجري

عمالربع)المقامينبينوالنسبة.ستةمنومقامهالسدسوللاقم،أربعةمن

زوخنصففيضرب.نصفالعددينمنلكلإذ؟بالنصفالتوافق(والسدس

مأ:هكذاللمسالةاصلافيجعل،عشراثنافيحصلالاخركاملفياحدهما

ابن،مثلاوأربعةمحملاثةنسبةايةفيالعددانيتفقلاانوهو:التخالفوفي

أصلايجعلوالحاصلالاخركاملفيأحدهماكاملبضربيبهتقىفإئه

أوبئ،.التخالف!بينهماوالنسبة،"ئلاثةمنمقامهالتبلثوللاقم،اثنينمنمقامه
يمالمص!للروج.وسمي!،،ءوامروجفيهكداالممسيمويجري،للمساله

-!لى.التقسيموجرىللمسألةاصلافجعلستةفحصلالتلاثةفىالاثنانفضرب

:الانكسار-هـ

فينظر،ورثتهاعلىمنقسمةغيرالسهامبعضيكونأنهوالانكسار

زوجأصلفوقووضع،الورثةوفقأخذتواففافإنوورثتهاالسهامبين

ابنجامعةفيفيجعلالقريضةمنهتصجوالحاصل.فيهاوضرب،القريضة

بنالوفقفيوارثكلبيدمايضربثم،التأصيلجامعةبعداخرى

بئثالتصحيحجامعةتحتأمامهيوضحوالحاصلالقريضةأصلفوقالموضوع

وابنتين:وابنينزوجنحوفي:هكذا

منهتصجوالحاصلفيهاوضرب،القريضةفوقكاملاالورثةرؤوسعددوضعتخالقاوإن

...يوضعوالحاصلالقريضةفوقفيماواربكلبيدماويضرب،أخرىجامعةفيالقريضة

..تقدمماالخ

للعصبةسبعةويبقى،واحدثمنهاللزوجةثمانيةمنفالمسألة،وبنت،وابن،زوجة:مثاله

ولننالسهامبينفينظرالأئثيينحظمملللذكرثلاثةروْوسهملأن؛عليهممنقسمةغيروهي

ويضربالفريضةفوقثلا"هةوهوالورثةرؤوسعددكاملفيوضع،التخالففيوجدالرؤوس

:هكذاسبقكماالعملويجرى،القريضةمنهافتصحوعشرونأربعةفيحصلفيها

الورثة،منواحدفريقعلىالانكساركاناذافيماهذا
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بين-ينظرأنهوفالعمل،فريتيمنأكثرعلىكانإذاأما

از1،والتخالفبالتوافقعليهانكسرالذيوسهمهفريتيكل

بنث!3تلكإلىيرجعثم،وراءهيوضعالننلرمنيتحصلوما

بواحديكتفىالتماثلففي،الأربعةبالانظارلمنهافينظرفريقكلوراءوضعتالتيالاعداد

يكتفىالتوافقوفي؛الأكبرتحتداخلالاصغرلأن،معهابالاكبريكتفىالتداخلوقي،معها

المحالفالعددكاملبضربيكتفىالتخالفوفي،الموافقالعددكاملفيالوفقضرببحاصل

فييجعليحصلومافيهايضربثم،القريضةفوقيوضعوالحاصل،الاخرالعددكاملفي

.تقدمكماالعملويجرى،أخرىجامعة

وهوواحدللزوجتان،أربعةمنفالمسألة،وشقيقانزوجنان:فريقينعلىالانكسارمثال

سهمبينفينظر،أيضاعليهمامنكسروهو،بالتعصيبللشقيقينثلاهةوالباقيعليهمامنكسر

ثم.وراءهمااثنانوهورؤوسهاعددفيوضع،تخالفلمنهمافيوجدرؤوسهاوعددالزوجتين

الاثنين،تخالفالتلاثةلأن؛أيضاالتخالففيوجدوسهمهماالشقيقينبينينظر

ينظرثم،أيضاوراءهماالشقيقينرؤوسعددفيوضع

ى+التماثلفيوجدوالشقيقين،الزوجتينرؤوسعدديبين

كوورجط2ويضرب،القريضةفوقفيوضعالعددينبأحدفيكتفى

كماالعملويجرىأخرىجامع!فييوضعوالحاصلفيها

شقيق3:الوؤوسعددفيهتماثللمامثالوهو.مثالهوهذا،سبق

21،بنالبوثلاث،زوجالبأربعوتخالفتداخلماومثال

:هكذاوشقيقتان

أزوج!كلوأن،فرفاءثلاثةعلىكانالانكسارأنفالملاقحظ

أزو-ت4،وراءهفريتيكلرؤوسعددفوضعسهامهمعتخالففريتي

زوجةفوجدفريتيكلروْوسعددأي،الرواجعفينظرثم

ابنتثم،الاربعةوهوبالاكبرفاكتفيوالأربعةالاثعينبينالتداخل

دب3كاملفضربالتخالففكانوالثلاثةالاربعةبيننظر

ثج،لعكس1او،الاربعةفيالثلاثةاي،الاخرفياحدهما
شقيقة2فحصلفيهاوضربالقريضةفوقفوضععشراثنافحصل
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سبق.كماالعملوجرىاخرىجامعةفيفوضع288

:اليزكاتقسمةفي:التاسعةالمادة

منه.المقصودةوالنتيجة،القرائضتعلممنالمرجوةالتبمرةهي،التركاتقسمة

بطريقتين:منهانكتفيشتىطرقالتركاتولقسمة

بالتقريط،تعرففالاولى،نقداكانتاذافيماوالثانية،عرضاالتركةكانتإذافيماالاولى

هيالعملوكيفية.فيراطايسمىجزءكلجزءاوعشريناربعةالىالتركةتجزئةعنعبارةوهو

الذيالعددوبين،القراريطبينتنظرثم،التصحيحجامعةبعدجامعةفي24العددتضعان

فإنك،سهلفالامرمتماثلينكانافإنالقريضةمنهصحت

زوجة،القراريطجامعةتحتامامهوتضعهوارثكلبيدماتنقل

ما،زوجةمثلفيوذلك،القراريطمننصيبهذلكويكون

ابن:هكذا،وابنوام

القراريطوفقتاخذفإنك،التسبمنمانسبةفيمتفقينوكانا،متماثلينيكونالموإن

القراريط،جامعةخلفجامعةفيفتجعلهالقريضةوفقوتاخذ،القريضةجامعةفوقفتجعله

تقسمهوالحاصل،القريضةجامعةفوقالموضوعالقراريطوفقفيواربكلبيدماتضربثم

عدداكانانالقسمةوخارح،القراريطجامعةخلفجامعةفيالموضوعالقريضةوفقعلى

منهالصحيحوضعتوكسراصحيحاعدداكانوإن،القراريطجامعةتحتوضعتهصحيحا

الكسرويصبح،القريضةوفقهيالتيالاخيرةالجامعةتحتوالكسر،القراريطجامعةتحت

فتصبحالكسورتجمعثم،اولاالصحيحةالاعدادتجمعالعمليةاختباروعند.فوقهمماجزءا

علىوعشريناربعةالجمعحاصلكانفإن،الصحيحةالاعدادالىتضيفهصحيحاعدذا

32.ففاسدوإلاصحيحاالعملكانالقراريطعددقدر

زوج:)1(هكذاوبنتوابنوام،زوجعنكهالكذلكمثال

ام

ابن

ثلاثة.والثلاثينالستةسدسونصف،اثنانوالعشرينالأربعةسدسنصفاذ؛السدسبنصفكان)1(التوافق
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لانكسار36منوصحت،عشراثنيمنالمسألهأصلأنهناالملاحظ

بالضبط.المتقدمةالقاعدةحمسبجرىوالعمل.عليهماوالبنتالابنسهم

:هكذاوشقيتي،وأم،زوجةعنهالك:اخرومثال

،السدسبنصفحصلالتوافقأن:هناوالملاحظ

زوحتالقريضةفوقاثنانوهو،القراريطسدسنصففوضع

ماالاثنيسدسنصف،واحدوهوالقريضةوفقووضع

!قيقواحدعلىالقسمةغيرأن،سبقكماالعملوجرى،عشر

فيوضعيضر،فلانقصولازيادةبلاالعددنفستخرج

.تقدمكماصاحبهأمامالخارج

كاملوتأخذالقريضةفوقفتضعه،24وهوالقراريطكاملتأخذفإنكمختلقينكاناوإن

فوقفيماواربكلبيدماتضربثم،القراريطجامعةوراءجامعةفيفتضعهالقريضة

،أخيرةجامعةفيالموضوعالقريضةكاملعلىتقسمهالضربوحاصل،24وهوالقريضة

كانوإن،القراريطجامعةتحتوارثهأماموضعتهفقطصحيحاعدداكانإنالقسمةوخارج

،الاخيرةالجامعةتحتادكسرووضعت،القراريطجامعةتحتالصحيحوضعتكسرمعه

ا،صحيحاعدداكونتالكسورتلكجمعتفإذا.العددذلكمنجزءاالكسرويكون

والعشرين.الأربعةالقراريطعددفيتبنالصحيحةالاعدادإلىفتضيفه

:هكذالأبواختين،وام،زوجةعنهالك،ذلكمثال

42إذ،تخالقاوالقراريطالقريضةبينأن-1:هناالملاحظ

كاملوضعناولذا؟نسبةأيةفيمعهاتتفقولا24تخالف13

زوحهوراءجامعةفيالقريضةوكامل،القريضةفوقالقراريط

أم

اختب.القراريطجامعة

اختبكونتجمعهابعدالأخيرةالجامعةتحتالتيالكسور-2

القراريط،جامعةتحتوضعناهما،اثنانوهوصحيحاعددا

صحيح.العملأنوعرفنا.24القراريطعددتموبهما

طريقةعنيختلفلاالعملفإن،دنانيراودراهم:عيناالتركةكانتإذافيماوهيوالثانية

التيالجامعةفيبكاملها-الدنانيرأو-الذزاهمعددأي-التركةتضعألكإلا،الأولىالتقريط
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التقريط.طريقةفيسبقكماالعملتجريثئم،القراريطعددفيهاتضعكنت

منقدزاوتركتوابنزوجعنهالكة:مثالاوإليك

زوخ:هكذاالعملفتجري،ريالااربعونهوالمال

ابن

383

التركةوفقفأخذنا،بالربعتوافقابينهمافوجدناوالتركةالقريضةبيننظرناأننايلاحظ

فوضعناه،فيهلنضرب()01وهوالتركةوفقوأخذنا،عليهلنقسمأخيرةجامعةفيفوضعناه

،عشرةفحصلعشرةوهوالقريضةفوقفيماواحدوهوالزوجبيدماضربناثمالقريضةفوق

وارثهامامفوضععاه،عشرةوهوبنفسهالعددفخرج،واحدوهوالقريضةوفقعلىوقسمنا

وهو،04منعشرةالزوجفناب،الابنبيدبمافعلناوكذا

051الاربعينارباعثلا8هةوهي،الابننابتوثلانون،الربع

درهما:ستونوالتركة،وشقيق،وأنن،زوج:اخرمثالى

زوخ.بالسدسكانالتوافقأنيلاحظ

ما،زوجة:التركةمعالقريضةفيهاختلفتلما:اخرمثال

شقيق:هكذادرهضا(235)والتركأ،واب"وانن

235.والتركةالقريضةبيننسبةائةتحصللمأنههناوالملاحظ

طريقةعنالطريقةهذهفييختلفلمالعملانيلاحظكما

زوجةالجملأما،القراريطبدلالتركةوضعفيإلاأبداالتنقريط

ماوهوربعهاأخذتفالزوجة،تماماسبقمانحوعلىفيجرى

ثاأصلعلىمقسوما235وهوالتركةفيمضروبا،ثلاثة

جامعةتحتأمامهاوضعتدرهما58فخرج12القريضة

،/912:هكذامنهافينسبالقريضةأصلجامعةتحتفوضع9وهوكسروبقي،التركة

وقسمالقريضةفوقفيمابيدهاماضربوالأم.الصحيحالواحدأرباعثلاثةيساويوهو

وقسمبيدهماضربوالأب،عشراثنيمن()9وهووكسر()58(فخرج)12علىالحاصل

اثنينأي()24فكانتالكسورفجمعت،عشراثنئيمن11وهوكسر()79أيضافخرج

موافقاالجمعحاصلفكانمعهاوجمعتالجدولأسفلالأعدادتحتفوضعت،صحيحين

.المطنوبوهوصحيحالعملأنفعلمنا،للتركة
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المناسخة:في:العاشرةالمادة

ورثةمنالثانيالهالكورثةيستحقهمامعرفةإلىبهيتوصلائذيالعمل:بالمناسخةالراد

وتضع،الأولالهالكفريضةتصححأنذلكإلىوالطريقة،التركةقسمةقيلالأولالهالك

الهالكورثةمنيرثمنثم.امامهالحرفالموضوعالوارثموتعلىعلامة(ت)حرف

الثانيةفيتصبحقدالأولىالتركةفيزوجةكانتفمن،الجديدإرثهمبعنوانتضعهمالأول

فيتضعهفااكثرجديدوارثوجدوإن،الأولىالتركةفيسهامهممقابلتضعهم،مثلاأئا

سهاموبينالمسألةمنهصحتمابينوتنظرمسالتهمتصخحثم،الأؤلالجدولاسفلجدولي

الأولى.منهصختمماتصخانالمسألتينفإنالثانيةالقريضةعلىالسهامانقسمتفإن،الهالك

فالمسألة،المذكورينوبنتهابنهعنالزوجومات،وبنت،وابن،وأم،زوجعنهالكة:مثاله

منالثانيةوالمسألة.عليهماوالبنتالابنسهملانكسار،()36منوتصج()12منالأولى

إذافالمسألتان.ثلاثةوهيالثانيةالقريضةعلىمنقسمةوهيتسعةالهالكوسهم،ثلالة

ائذيالعددإليهاتنقل،المناسخةجامعةتسمىأخيرةجامعةفتضع،وثلاثينستةمنتصحان

فيلهيكنلمفمن،تحتهافتضعهاالسهامإليهاوتنقل،()36وهوالأولىالقريضةمنهصخت

امامه،المناسخةجامعةتحتبعينههوكماالأولىالمسألةمنسهمهوضعتشيءالثانيةالمسألة

13236363منفوقفيماضربتهالثانيةالمسألةفيشيءلهكانومن

ت39زوجالمسألةمنييدهماإليهتضيفوالحاصل،القريضةجامعة

ماء-ء

126جامعةتحتامامهوتضعه،شىءفيهالهكانإنالاولى 202الن714ابن3

!؟بنت:هكذاالمناسخة

تنظرفإنكالثانيةالقريضةعلىالهالكسهامتنقسملموإن

جامعةفوقفوضعتهالسهاموفقأخذتنسبةأقلفيوافقتهافإن،والخالفةبالموافقةبينهما

تجعلهوالحاصل،فيهاوضربتهالأولىالقريضةفوقفوضعتهالقريضةوفقوأخذت،القريضة

يأالاولىالقريضةفوقفيماالوارثبيدماتضربثم،المناسخةجامعةهيأخيرةجامعةفي

فيشيءلبمكانوإن،المناسخةجامعةتحتأمامهتضعهوالحاصل،فوقهاالموضوعالوفقفي

القريضةفيمالهمعاجمعهالضربوحاصلالثانيةالقريضةفوقفيماضربتهالثانيةالقريضة

:هكذانصيبههووذلكالمناسخةجامعةتحتامامهالجميعوضع،الأولى

فيالزوجةهيوالتيوالدتهاوخلقتالبنتماتتلم،وشقيقة،وبنمب،زوجةعنهالك
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سهاموبين.(12)منالثانيةوالمسالة،ثمانيةمنالاولىفالمسألة،وابناوزوجاالاولىالتركة

بالربع؟توافق(12)وهوالثابيةالقريضةمنهصحتماوبين،اربعةوهيالهالكة

3،الثانيةالقريضةفوقواحدوهوالشهاموفقفيوضع

81242،الأولىالقريضةفوقثلاثةوهوالثانيةالقريضةوفقويوضع

250ام1زوجة:ذلكصورةوهذه،تقدمكماالعملويجرى

ت4بنتكلاخذتالثابيةالقريضةمعالشهاماختلفتوإن

شقيفه3القريضةواخذت،الثانيةالقريضةفوقووضعتهاالشهام

770[بنخفيهاوضربتها،الاولىالقريضةفوقووضعتهاالثانية

الثانية،القريضةجامعةبعدمناسخةجامعةتضعهوالحاصل

.بسواءسواءتقدمكماالعملوتجري

ماتت7ثم،وبنمبابناءوثلاثةزوجةعنهالك:معاله

و876:وبنتهاالثلا8لةابنائهاعنالزوجة

ات1ابنجت-+:هناوالملاحنذ

261ب!ا2اينفيفيوضعجديداوارثاتخلفلمالهالكةان-1

261ابن2اين.الأولتحتجذول

185بنت1بنت.بسواءسواءتقدمكماجرىالعملان-2

المسكل:الخنثىفي:عشرةالحاديةالمادة

المسكل:الخنثى-1

فينتطر،ولادتهحالانوثتهولا،ذكورتهتتبينلمالذيالمولودهو،المشكلبالخنثىالمراد

العلماهلبعضعليهاالتسالطريقةفإنالتركةقسمةاريدفإذاحالهعنليكشف؛البلوغبه

أنثى.حأونصف،ذكرحظنصفيعظىأنههي

كانإذاهذا،انثىاتهعلىواخرى،ذكرانهعلىفريضةلهتصححانهيالعملوطريقة

بالأنظارالقرائضلونتنظرالتصحيحوبعد،اربعةفالقرائضاثنينكانإذااما،واحداالخنثى

ماهووالحاصل،الأحوالعددفيالنظرنتيجةتضربثم،واحداعدداتصيرهاحتىالأربعة

والخارجفريضةكلعلىتقسمهثم،القريضةجامعةبعدجامعةفيفتجعلهالقريضةمنهتصج
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تجمعهالضربوحاصلفوقهافيمافريضةكلمنوارثكلبيدماتضربثم.فوقهاتجعله

تجمعثم،الكبرىالجامعةتحتالوارثقبالةتضعهوالخارج،الأحوالعددعلىتقسمهوالنابخ

فالعمل؟الجامعةعددعددهساوىفإن،وارثكلبيدما

وخعثىابنعنهالك:ذلكمثال.ففاسدوإلا،صحيح

ابن:هكذا

خش:المسألههذهفييلاحظما

أنثى.باعتبارهوالثانية،ذكراباعتبارهالأولى،فريضتينلهجعلناأ!دعا-1

الئابيةكاملفيإحداهماكاملفضربنا،تخالقاهينهمافوجدناالفريضتينبيننظرناأننا-2

تصحيح.جامعةفجعلناه،عشراثنافحصل،هنانوهو،الاحوالعددفيفضربناه،ستةفحصل

الاولىفيفخرج،فريضةكلعلىعشراثناوهوالتصحيحجامعةعددقسمناأ!ننا-3

فوقها.فوضعناه،أربعةالئانيةفيوخرج،فوقهافوضعناه،ستة

فقسمناهعشرةللخنثىفحصلفوقهمافيمااقريضتينفيوارلثكلبيدماضربناا!لعا-4

وهوالتصحيحجامعةتحتقبالتهفوضعناهخمسةفخرج،اثنانوهوالاحوالعددعلى

قبالتهفوضعناه،سبعةفخرجالأحوالعددعلىفقسمناها،عشرأربعةللابنوحصل،نصيبه

.المظلوبنصيبهوهو،التصحيحجامعةتحت

31:هكذاوخنثىابعينعنهالك،اخرمثال

هذا.السابقةالطريقةعنيختلفلاالعملانوالملاحظ

ابنأقليعطىأنوهيالعلمأهللبعضأخرىطريقةوهناك

ابنأو،الخنثىبأنوثةيتا"هـثرونالذينالورثةمنلكلالنصيبين

خنثىاوالمشكلحاليتضحانالىالباقيويوقف،ذكورته

قسمته.علىيصطنحوا

فيذكراويقدر،المتيقنالأقللهليكوننفسهحقفيأنثىالخنثىيقدرأنهيالعملوطريقة

وخنثى،ذكرعنهالكمسألهففي.الباقيويوقف،كذلكالمتيقنالأقللغيرهليكونغيرهحق

أنثىالثانيةفيويقدر،اثنينمنالمسألهمفامفيكونذكورتهالاولىفييقدرفريضتانلهتجعل

التانيفيالمقامينأحدفيضربتخالففيوجدالمفامينبينينظرثم،ثلاذةمنالمسألةمفامفيكون

القريضتين،كلافيمنهماكلبيدمايجمعثم،التصحيحجامعةفيجعل،ستةفيحصل



387والمفقودالحملارث/المواريث

ويبقى،اثنينالخنثىونصيب،ثلاثةالذكرنصيبفيكونالتصحيحجامعةتحتقبالتهويوضع

الذكراعطيهانثىظهروإن،اعطيهذكراظهرفإن،الخنثىاشكاليتضحانإلىفيوقفواحد

:هكذامثاله.يينهمبتراضعليهاصطلحواالإشكالبقيوإن

التصحيحجامعةمقامانبدليلحذ1وبقىانهالملاحظ

ابنء!ر-قي

خنثىالباقيالواحدوهذا،خمسةتحتهد1الاعدومجموع،ستة

.الحالاتضاحإلىيوقفائذيهو

اليهم:ومقوالغرقىوالمفقودالحملارثفي:عشرةالثانيةالمادة

تجرىثم،الحمليوضعانإلىقسمةبلاالتركةتركواالورثةشاءفإنالحملاما:الحمل-1

طريقةأساسعلىيجزواأنعليهمأنغير،اقسمةاستعجلواشاؤواوإن.ذلكبعدالقسمة

الاقلأنوثتهأو،وبذكورتهالحملبوجوديتضررونائذينالورثةيعطىبحيثالأخيرةالخنثى

بوجودترثفإنهاحاملزوجةعنهالك:مثاله.الحمليوضعانإلىالباقيويوقف،المتيقن

الثمن؛إذافتعطى،الربعميتابانقصالهأوالحملعدممعوترث،الثمنحياوانفصالهالحمل

ماخاوضعوإن،شيءلهايكنلمحئاوضعفإنالحملوضعإلىالباقيويوقف،المتيقنلانه

الولد.عدممعفرضهاهوائذيالربعلهاكمل

موتتحقققيلالتركةقسمةالباقونوأراد،الورثةأحدماتإنفإنهالمفقودوأما:المفقود-2

المتيقن،الأقليعطونبحيثالحملمعالورثةمعاملةيعاملونفإنهم،بموتهالحكمأوالمققود

فإن،مفقودأحدهماابنينعنهالك:مثاله،حياتهأؤالمفقودبموتالحكمالىالباقيويوقف

حياته.أوالمفقودموتتحققإلىالباقيويوقفالمتيقنلانه؛النصفيعطىالموجودالابن

كاملا؛ربعهاتعطىالزوجةفإن،مققوداحدهماوأخوينوامزوجةعنهالك:اخرومثال

الاخوأما،المتيقنلانه؛السدستعطىفإنهاالاموأما،عدمهولاالمفقودوجوديضرهالاإذ

الباقي؛فإنالمفقودحياةتبئنتفإن،الباقيويوقف،المتيقنلاع!نه؛الباقسنصفيعطىفإنه

1للامالباقيمنكملموتهظهروإن،كاملافيأخذهنصيبه

ي!وتصج،عشراثنيمنفالمسالة،فللاخبقيوما،الثلث

زوجه-

ما:كالتاليوصورتهاوعشريناربعةمن

أخ

اخ
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هنا:والملاحظ

لانكساروعشريناربعةمنوصطتحياالمفقودباعتباراولاهمافريضتينجعلنااصنعا-1

عشر.اثنيمنوصحتميتاباعتبارهوالثانية.عليهماالأخوينحير

القريضةوفقفوضعناه.السدسبنصفبتوافقافوجدناالقريضتينمقاميبيننظرناآننا-2

وضربنا،الأولىالقريضةفوقواحذوهوالثانيةالقريضةووفقالثانيةالقريضةفوقاثنالبوهوالاولى

التصحيح.جامعةفكانتأخيرةجامعةفيفوضعناهاوعشرونأربعةفخرجالقريضةمقامفيه

ييدماضربناف!!هنا،المتيقنالأقلالمفقودبحياةالمتضررينالورثةإعطاءعلىبناءأصهننا-3

التصحيحجامعةتحتقبالتهافوضعناهاستةفحصلالأولىالقريضةفوقفيما)6(الزوجة

تحتقبالتهافوضعناه،اربعةفحصلالزوجةل!دمافيهضربنافيمااربعةوهوالأمبيدماوضربنا

لةفحصلسابقافيهضربناهفيما()7وهوالموجودالأخبيدماوضربنا.التصحيحجامعة

المصحيح.جامعةتحتقبالتةفوضعناها،سبعة

إلىفتوق!()7إذافالباقي،وعشريناربعةمنسهما()17الجامعةتحتالسهاممجموغ-4

كملبموتهحكموإن،نصيبهوهيكاملةأخذهابحياتهخكمفإن،موتهأوالمفقودبحياةالحكم

المطوفي.هوهذا.عشرأحدنصيبةفيصبرالأخإلىيضافوالباقي،ثمانيةفيصيرالأمثلثمنها

لاأنهمالعلمأهلعندفالحكئموالمحروقينكالهدمىإليهمومنالغرقىوأما:الغرقى-3

.الحادبهلكىغيرمنورثتةمنهمواحدكلويرب،لمنهمفيمايتوارثون

زوجةأحدهماوخلف،أولاماتا!لهمايعلمولمحادبفيأخوانيهلكأن:ذلكمثال

ورثتةمنهماواحدكليربأنالحكمفإن،المذكوروالعمبنتينالثانيوترك،لةوعفاوبنتا

بنتاهالثانيويرب.للعموالباقيالنص!ولهاوابنتةالثمنولهازوجتهالأولفيرب.فقط

فللعم.الثلثوهووالباقي،الثلثانولهما

:الأرحامذويتوريثفي:ع!ثرةالثالثةالمادة

؟..الأرحامذؤوهممن

والخاله،كالخالالعصباتمنولاالقروضذويمنليشواالذينالأقارثهمالأرحامذؤو

ليسقريبوكل،البناتوكأولاد،الأخعتوبنت،الأختواين،العموبن!ت،لعمةو1

العصباقي.منولاالقروضاصحابمنليم!لام!نه؛بوارب
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توريثهنم:ين

اللهلان؛ارثهمبعدموالأئمةوالتابعينالصحابةمنبعضفقالالأرحامذويتوريثفياختلف

فيفحصرهاالعز-نركتابهفيبنفسهالتركاتقسمةتعالىتوثىفقدكتابهفييورثهملمتعالى

تعالى.اللهرحمهماوالشافعيمالكإرثهمبعدمالقائلينالأئمةوصن..والعصباتاقروضاعصحاب

علىدلتباثارواستدلوا،تعالىاللهرحمهماوعاحمدعابوحنيفةومنهمبتوريثهمبعضوقال

اللهذكرهماواذينالورثةمنواربو-تدعدمععدالأرحامذويبعضوربا!رالنبيان

.)1!"لهواربلامنواربالخال":!و!راقولهذلكمنكتابهفيتعالى

الهذهبين:هنالراجح

المالكيةالفقهاءمنكثيررجعولذا؛بتوريعهمقالمنمذهبهوالمذهبينمنالراجح

ولانهم؛صلتهمتجبوالقرابةقرابةالأرحامذويلأنوذلك؛بتوريعهمااقولإلىوالشافعية

إلابهاتربطهلاالهالكفإنالماللمتبخلاف.الاسلامورابطةاقرابةرابطةبالهالكتربطهم

عليهالقائميكونوان،منتظضايكونانالماللبيتاشترطواانهمذلكعلىزيادة،الاسلام

الشروطهذهتخلفتوقد،عامةالمسلمينمصالعفيينفقواعن،اعميناعليهوالمشرف،عدلا

.الماللمتبدلالأرحامذوويوربعانفتعين

:الأرحامذويتوريثكيفية

يعطاهمااعحدهمفيعطى،والعصباتالقروضاعصحابمنبهعادلوامنمنزلةبتنزيلهميورثون

بينهمافالئركةاختوابن،بنتبنتعنهاللثهلكفلو،منزلتهونزلبهعادلىالذيمورثه

هلكلوعاذ؛امهميرابالنصفالأختولابن،عامهاميرابلاع!نه؛النصفالبنتفلبنتاعنصاف

فرضلأن؛نصفينبينهماالماللكانواعختابنتاوتركهالك

نافرضناولو.النصفالأختوفرض،النصفالبنت

بنببنتيكنلىلأبافيبنتمعهاوكانشقيقةكانتالأخت

لابالأخوهوبهادلتمنلأن؛شيءالأخلبنت

شفيقةعاختبنتوابنالبنتبنتبينالتركةوتبقى.بالشقيقةمحجوب

لابافيبنت:هكذانصفينالأخت

ضعث.سندهوفي)8(القرائضكتابداودواصبوي)301الئرمذفيرواه)1(
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اختءوبنت،شقيقةاخيابنتعنهالكة:اخرىمسالة
ء،ء.-اختشقيقة

الاختلبنتفإنشقيقعموبنت،لاماختوابن،لاب

لابأختبنتولبنت،منزلتهانزلتالتيامهاميرابالعصفالشقيقة

لألماخبابنالتيأمهاميراثوهو،الثلثينتكملةالسدسللابالاخت

شقيقعمبنتوالباقي،امهفرضالسدسلامالاختولابن،منزلتهانزلت

:هكذاالعموهوالعاصبمورثهانصيبالشقيقالعملبنت

واحدوسدسها،الشقيقةالاختلبنتثلاثةفعصفهافيهاالسدسلوجودستةمنفالمسأله

واحدوهوسدسقوالباقي،لامالاختلابنواحدوسدسها،للثلعينتكملةلابالاختلبنت

الشقيق.العئملبنت

،لاباخوبنت،لاماختوابن،شقيقةاختوابن،بنتبنتعنهالك:اخرىمسالة

--ولابن،معزلتهانزلتائتيائهاميرابالنصفالبنتفلبنت

شقيقةاختابن،معزلتهانزلتائتيامهفرضالنصفالشقيقةالأخت

غيرمنزلتهانزلالتيامهلان؛شيءلامالاختلابنولي!

لأمهاختابنلي!لابالاخبنتانكما،الصلبببنتلحجبهاوارثة

51خلابالاخوهومنزلتهفنزلتبهادلتمنلانشيءلها

:هكذا.بالشقيقةمحجوب

امها،ميراثلأف؟البنتلبنتواحدفنصفها،فيهاالنصفلوجوداثنينمنفالمسألة

لامالاختلابنوليس،الشقيقةالاختامهميراثواحدالنصفالشقيقةالأختولابن

لان؛شيءلأبالاخلبنتوليس،الضلبببعتمحجوبةمعزلتهاينزلالتيامهلان؟شيء

.تقدمكمابالشقيقةمحجوبمنزلتهونزلتبهأدلتالذيأباها

خمالة)ميراثلانه؛الثلثفللخالة،وعمة،خالةعنهالك:اخرىمسالة
ميراثلانهما؟الباقيانالثلعانوللعمة.منزلتهاونزلتبهاأدلتالتيالام

عمة

:هكذا.القروضأبفتمايربعاصبوالأب،الأبوهوبهأدلتمن

ادلتالتيالامبمعزلةلانها؛للخالةواحدوهوفثلثها.فيهاالثلمينلوجودثلاثةمنفالمسالة

مابحوزعاصبوهوبهأدلتائذيالاببمنزلةلانها؛اثنانوهماوثلثاها،منزلتهاونزلتبها

القرائض.أبقت
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تنبيهالث:

اقروضعنالباقيلأن؛عاصباوفرضصاحبوجودصعالأرحامذوويوربلا-ا

الزوجيناحداقرضصاحبيكونانإلاشيءيبقىلاحتىاقروضاصحابعلىيرد

.الأرحامذوويوربفحينئذ

؛شيءللعفةوليس،كلهاالنبركةحازعمةوعن،لأبأولأنناخعنهالكهلكفلؤ

فإنوخالةامعنهالكهلكلوكما.تورثهماالتركأمنسقولم،الأرحامذويمنلانها

للزوجةفإنأخوبنتزوجةعنهالكهلكلوأئا،شيءللخالةوليسوردافرضاللامالمال

.اانروضتبقيمايحوزعاصبوهوالمهامنزلةتنزللانها؛الأخلبن!توالباض!،فرضاالربع

القروضأصحابمنالاصليينالورثةوكانهمإليهمينظراجتماعهمعندالأرحامذوو-ب

.لابائذييحجبوالشقيق،الأدنىيحجبفالأعلىوالعصبات

ويكون.بعضابعضهميقضلفلاالإربفييتساوونواانربالدرجةفيالتساويوعند

الأنثيين.حظمثلللذكر

لبنتفالل،بنمتبنتابناو،بنتبنتبنتوعن،بنتبنتعنهالك:ذلكمثال

أعلىالبنتبنتلأن؛البنتبنتلابنولا،شىءالبنتبنتلبنتوليس،وحدهاالبنت

الادنى.يحجبوالأعلى،درجة

وليسالشقيقالأخلبنتفالماللأباخوبنت،شقيقاخبنتعنهالك:آخرومئاذ

وأالإربفيبمنزلتهيكونمنزلتهنزلفمن.لأبالشقيقالأخلحجب؛شيءلأبالأخلبنت

بنتبنتعنهلككمن.يربلاوارببغيرادلىومن،ورببواربادلىفمن،الحرمان

وانفإنهما،شيءالبنتابنلابنوليس،الابنبنتلبنتهنافالمال،بنتابنوابن،ابن

ادلتقدالابنبنتبنتانغيربدرجتينالهالكإلىوصلمنهماكلاذ؛الدرجةفياستويا

،واربالابناينلأن،يربلمفلذاوارببغيرادلىفقدالبنتابنابنواما،فورثتبوارب

.بواربفليسالبنتابنوأما

***



293

والتذراليمينقي:الثامنالفصل

اليمين/والنذراليمين

:مادتانوفيه

اليمين:في:الأولىالهادة

..كأالأفعلنوالله:نحوصفاتهاو،تعالىاللهبأسماءالحلفهي،اليمين:تعريفها-1

.القلوبومقلباو،بيدهنفسيوالذي:او

!فا!و!النبي!ن!!؛ومالىاللهداسماءا!ف!جوز:يجوزلاومامنهايجوزما-2

السنلاجبريلوحلف."بيدهمحمدنف!رصوائذي":بقولهويحلف،غيرهالهلاالذيبالله

.)!("دخلهاإلااحدبهايسمعلاوعزتك":فقالتعالىاللهبعزة

كالكعبةشرعامعلمابهالمحلوفكانسواء،وصفاتهتعالىاللهاسماءبغيرالحلفيجوزولا

باللهفليحلفحالقاكانمن":ا!و!صلقولهوذلك؛يكنلمأماشوالنبي-اللهحماها-المشرفة

وقوله)3(."صادقونوانتمالاتحلفواولا،باللهإلاتحلفوالا"ا!ير!ر:وقوله)2(."ليصمتاو

)5(."كفرفقداللهبغيرحلف)من:ا!سوقوله)4(."أشركفقداللهبغيرحلفمن":ا!نح

وهي:،اقسامثلاثة،اليمين:اقسامها-3

كذااشتريتلقدوالله:يقولكان،الكذبمتعمداالمرءيحلفانوهي:الغموس-ا

هذهوسميت.يفعللموهو،كذافعلتلقدوالله:يقولاو،بهايشترلموهو،مثلابخمسين

اءفي!س:الرسولبقولالمعنيةهياليمينوهذه،الإثمفيصاحبهاتغمسلانها؛بالغموساليمين

.)6("غضبانعليهوهواللهلقيمسلمامرئمالبهاليقتطحفاجرفيهاوهويمينعلىحلفمن"

؛)7(والاستغفارالتوبةفيهايجبوإنما،الكقارةفيهاءتجزىلاآنهاالغموسيمينوحكم

بالباطل.مسلمامرئحقاخذإلىبهايتوصلكاناذاسيماولا،ذنبهالعظموذلك

فييكثركمن،قصدبدونالحلفمنالمسلملسانعلى!جريماوهي:اليمينلغو-صب

اليمينفياللغو)":عنهاتعالىاللهرضيعائشةلقول؛واللهوبلى،واللهلا:قولكلامه

علىفيتبينكذايطنهالشيءعلىالمسلميحلفانومنها.)8("واللهلابيتهفيالرجلكلام

.(032/)2احعدالإمامورواه.()3الإيمانفيمسلمورواه.(235/)3البخاريرواه)2(.وصخحه()0236الترمذي)1(رواه

.()6والنذورالأيمانفيالنسائيورواه.()5والنذورالأيمانفيداودأبورواه)3(

.(18/ا1الحاكمورواه.()1333الترمذيرواه)5(.(67.87.123/)2احعدالإمامرواه)4(

.()2323ماجهابنورواه.()9126الترمذيورواه.()2النذورفيداودابوورواه.(913/)3البخاريرواه)؟(

صحيحه.فيالبخاريرواه)؟(.الغموساليمينفيالكفارةوجوبيرىفانهاللهرحمهللشافعيخلافا)7(
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يظن.كانماخلاف

لا>:تعالىلقوله؛قائلهاعلىتجبكفارةولافيهاإثملاأنهااليمينهذهوحكم

.[98:]المائده<الأيتنعقدتمبمابؤاخذ-ولاكنأتمنكغفى"باللغواللهيؤاخةيمم

والله:المسلميقولكانمستقبلأمرعلىعقدهايقصدالتيوهي:المنعقدة-اليمينبر

لقوله؛الحانثفيهايؤاخذالتياليمينهيفهذه..كذاافعللاواللهاو...كذالأفعلن

.<الأيمنعقدضمبمابؤاخذ-ولاكن...:<تعالى

عنهالإثمسقطفعلهافإن،لذلككفارةعليهووجبت.اثمفيهاحنثمنأن:وحكمها

.وزال

/:بامريناليمينحالفعلىوالإثمالكقارةتسقط:الكفارةبهتسقطما-4

تركهعلىحلفمايفعلأو،تركهعلىالمحلوفيتركاو،فعلهعلىالمحلوفيفعل-انا

أمتيعنرفع":ا!و!لقوله؛مكرهاأومخطناأوناسياولكنفعلهعلىحلفمايتركأو

.)1("عليهاستكرهواوماوالنسيانالخطأ

الاستثناءكانإذا،اللهيشاءانإلاأو،اللهشاءإن:!ولبأنحلفهحاليستثني-انب

لموإذا.)2("يحنثلماللهشاءإن:فقالحلفمن":ا!و!لقوله؛فيهحلفالذيبالمجلس

.كقارةولاعليهإثمفلايحنث

امورمنامرتركلحىحلفاذاللمسلميستحب:الخيرأمورفيالخنثاستحباب-5

عرنتأددهتخعلواولا:<تعالىلقوله؛يمينهعنويكفر،تركهعلىحلفمايأتيانالخير

خيزاغيرهافرأيتيمينعلىحلفتاذا":ا!و!رالرسولوقول.[224:]البقرةلأيمنكم<

.)3(خير"هوالذيوأتيمينكعنفكفرمنها

برأنعليهوجبكذايفعلأناخيهعلىالمسلمحلفإذا:القسمإبراووجوب-6

ا!!لقوله؛عليهلهحلفماتركأوفعلإمكانهفيكانإذايحنثيتركهلاوأن،قسمه

باقيه،جملأنالمهديةلهافحلفتبعضاوتركتبعضهفأكلتتمرإليهاأهديالتيللمرأة

.)4("المحئثعلىالإثمفإنابريها":ا!و!رالنبيلهافقال؛فامتنعت

تخريجه.سبق)1(

لمابهالعملعلىوالجمهور،ضعثوفيه.903(/2احمد)الامامورواه.31(.7/25)النسائيورواه.15(ر2النرمذي)رواه)2(

.11(الئذور)فيداودابو،اعشنىفقداللهئاءإن:فقاليميرعلىحلفمن:امرفوعاعمرابنعننداوداييروايةمنلهيشهد

آلصحيح.رجالورجاله114(/6)احمدالإمامرواه)4(.91()الأيمانفيمسلمرواه)3(
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الأعمالإذ؛الخالفبنيةوعدمهالحنثفيالعبرة)1(:الحالفنئةبحسبالحلف-7

فهوالقراشيعنيوهو،الأرضعلىيناملاانحلففمن،نوىماامرىءولكل،بالنيات

ثوباالكتانهذايلبسلاانحلفومن،القراشعلىينملمإذايحنثفلا،نيتهبحسب

يحنث.فإنهوالا،فقطثوئاكونهنويإنيحنثلاسروالافلبسه

:اشياءاربعةاليمينكفاره:اليمينكفاوة-8

طعامعلىجمعهمأو،مسك!لكلبرمنمدامذابإعطائهممساكينعشرةإطعام-أ

.الإدامبعضمعرغيفاواحدكلاعطاءاو،يضبعراحتىجملونعشاءاوغداء

مااقللام!نه؛وخمارادرعااعطاهاانثىاعطىوإن،الصلاةفييجزممئىثوباكسوتهم-ب

.الصلاةفييجزئها

مؤمنة.رقبةتحرير%-

متفرقهت.صامهاوإلااستطاعانمتتابعةايامثلاثةصيام-د

تعالى:لقوله؛التحريراوالكسوةاوالإطعامعنالعجزبعدالاالصومإلىينتقلولا

فمنرقبؤتحريرأوكسوتهرأوأقليكختطعمونماأوسطمنمسبهينعشرهإطعام7>فكفرته

.98[:المائدة<]صلفتمإذاأتمنكمكمرهذلكأثاقثلعةفصياميجدلض

:النذرفي:الثانيةالهادة

لله:يقولكان-التذراي-بدونهتلزمهلمللهطاعةنفسهالمسلمالرامالنذر:تعريفه-1

مثلا.ركعتينصلاةاو،يومصيامعلي

يل!:ماالتذرحكم:حكمه-2

به.الوفاءويجبصدق!اوصلاةاوصيامكنذرتعالىاللهوجهبهيرادالذيالمطلقالتذريباح

لقول؛بكذاتصدقتاوكذاصمتمريضياللهشفاإن:يقولكانالمقيدالتذرويكره

مالمنبهيستخرجإنما،شيئايردلاإنه:وقالالنذرعنابر-!اللهرسولنهى":ل!هعمرابن

.)2("البخيل

"اليمين()21الايمانفيمسليمروايةفي:!!قوله؛المستحلفنيةبحسبفهيالدعاوىفياما،الدعاوىغيرفيهذا)1(

علىشخمقاذعىفلو()02الأيمانفيمسلثمرواه،صاحبكبهيصدتكماعلىيمينكا:ا!وشوقوله."المستحلفنيةعلى

وهوتنفعهلاالئثةفإنآخزثيةعندهمانافوهودابتهميماأوعنديماوالله:وقالعليهالمدعيفحلفلهيئةولابابهآخر

.كاذثحانث

.(16/)7النسائيورواه.(61/)2احمدالإمامورواه.(6.)2النذرفيمسلمورواه.(155/)8البخاريرواه)2(
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يا:يقولكانالصالحينارواحاوالأولياءقبوركالتذرتعالىاللهوجهلغيركانإذاويحرم

منهذااذ؛بكذاعليكتصدقتاوكذاقبركعلىذبحتمريضياللهشفاانفلانسيدي

ولاادلهواعبدوا>:بقولهتعالىاللهحزمهالذيالشركوذلك،تعالىاللهلغيرالعبادةصرف

.[36:النساءأشئا<به-تشركوا

وهي:،أنواعللنذر:انواعه-3

واا4يامثلا"هةصومعليلله:المسلمقولنحوالخبرمخرجالخارجوهو،المطنقالنذر-ا

تعالى.اللهإلىالنقرببذلكيريد،مثلامساكينعشرةإطعام

اذااللهبعقدواودؤا>:تعالىلقوله؛بهالوفاءوجوبالنذرمنالنوعهذاوحكم

.[92:الحبئ]<شذورهموليوفوا>:سبحانهوقوله.[19:]النحل<عهدتم

أئهوحكمه.التذريذكرولمنذرعليلله:المسلمكقول،المعئنغيرالمطنقالنذر-ب

.")1(يمينكفارةيسمهلمإذاالنذركقارة":ابدلقوله؛يم!كفارةبهالوفاءفيعليهيجب

.يومصيامأوكعتينكصلاةنذرايسمىماأقلفيهيجزئهوقيل

اللهشفاإن:المسلمكقول.الشرطمخرجالخارجوهو!الخالقبفعلالمقيدالنذر-ج

يوما.كذاصمتأو،مسكيناكذاأطعمتغائبيردأومريضي

مافعلعليهوجبحاجتهاللهقضىمافإذا،بهالوفاءيجبمكروهأنهمعوحكمه

اللهيقضلموإن.)2("فليطعهاللهيطيعأننذرمن":ا!رلقوله؛العبادةمنسماه

عليه.وفاءفلاحاجته

،وكذاكذافعلتإنشهراأصوم:كقولهاللجاجنذروهوالمخلوقبفعلالمقيدالنذر-د

.كذافعلتإنكذاماليمناخرجاو،وكذاكذاوقعاو

ا!:لقوله؛عليهالنذرعلقفيماحنثهوإذايمينوكفارةبهالوفاءبينيخيرأنهوحكمه

غضب،معإلايكونلاغالبااللجاجنذرإذ.)3("يمينكقارةوكفارته،غضبفينذرلا"

تركه.أو،شيءفعلمنالمحاطبمنعبهويراد

وأ،مؤمنضربينذركانواجبتركاو،محرمفعليعذرانوهو،المعصيةنذرهـ-

مثلا.صلاةترك

.(8/177)البخاريرواه)2(.(1528)الترهذيرواه)1(

.(4/433)احمدالامامورواه.(7/28.92)النسابيورواه.(41)والنذورالأيمانفيداودابورواه)3(
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يعصيهأننذرومنفليطعهاللهيطيعأننذرمن":ا!ر!لقوله؛بهالوفاءيحرمأنوحكمه

لا)":ا!لقوله؛يمينكفارةصاحبهعلىانراواالعلماهلبعضانغير.)1("يعصهفلا

.)2("يم!كقارةوكقارته،معصيةفينذر

التصدقأو،فلانعبدعتقينذركأن،فعلهيطيقمالاأو،المسلميملكلامانذر-و

.)"("يملكلافيمانذرلا":لحدثحما؛كقارةفيهانوحكمه،مملاالذهبمنبقنطار

لاأنهوحكمه،مباحينشراباوطعامتحريمينذركانتعالىاللهأحلماتحريمنذر-ز

عداوما؛ظهاركقارةعليهوجبتحريمهانذرفمن،الزوجةسوىاللهأحلمماشيئايحرم

يمين.كقارةففيهالزوجة

:أتنبيهانأ

يكفيهلجاجنذرالنذركانوإن؛مطلفاالنذركانإنمنهالثلثيجزئهمالهكلنذرمن.

ففط.يمينكقارةفيه

أمهاأنعمرلابنقالتامرأةأنصخلما؛عنهنيابةبهاوليهقاموماتطاعةنذرمن.

.قباءبمسجدعنهاتصليأنفأمرهاماتخماثمقباءمسجدفيالصلاةنذرت

والشراب،والطعام،والصيد،الذكاةفي:التاسعالفضل

:موادثلاثوفيه

:الدنكاةفي:الأولىالمادة

منه.ينحرماونحر،الاكلالمباحالحيوانمنيذبحماذبحالذكاة:تعريفها-1

وغيرهدجاجمنالطرانواعسائروكذا،ومعزضأنمنالغنم:ينحرومايذبحمابيان2-

.ا[70:اورفات]-كبشاي-<عظيمبذبموفديف>:تعالىاللهقال.تنحرولاتذبح

ويجوز،67[:البقرة<]بققتذبحواأنبامركماللهإن>:تعالىلقوله؛يذبحوالبفر

وموضعذبحموضع،لتذكيتهاموضعينلهالأن؛!اظروالعبيعننحرهاثبتإذ)4(؛نحرها

.()2126ماجهابنورواه.()9328داودابوورواه(.)1526الترمذيورواه.(36.41/)6احمدالإمام)1(رواه

به.باسلا،وصندهادمابنيملكلافيماولا"...:(بلفظ)0932داودأبو)2(رواه

.(92/)7النسائيورواه(.)7159مصنفهفيالرزاقعبد)3(رواه

البقر.واحدةإلىعائدفالضيرالبقرة)4(اي



ثو3صحتهاشروط/ةالذكا

)](اليسرىاليدمعقولةقائمةالإبلا!و!النبينحروقد،تذبحولاتنحرفإنهاالابلواما.نحير

والودجين.والمريءالحلقومقطعهوالذبح:لنحر1والذبحتعربف-3

الةمنهتصلموضعوهو،العنقمناننلادةموضعواللية،لبتهافيالإبلطعنهووالنحر

بسرعة.الحيوانفيموتالقلبإلىالذبح

القبلةمستقبلةالايسرجنبهاعلىالشاةتطرحأنفهوالذبحأما:والنحرالذبحكيفية-4

فيقطعالذبيحةعلىويجهز.أكبرواللهاللهبسم:الذابحيقولثم،الحادةالذبحالةإعدادبعد

وودجيها.ومزيئهاحلقومهاواحل!فورفي

بسم:قائلالبتهفيناحرهيطعنهثم.قائفااليسرىيدهمنالبعيريعقلأنفهوالنحروأما

برجلمموقدانعغعمرابنلقول؛روحهتزهقحتىالطعنحركةويواصل.أكبرواللهالله

.)2("؟إظ!محمدسنةمقيدةقياماابعثها":للذبحناقتهأناخ

يى:ماالذبحلصكةيشترط:الذكاةصخةشروط-5

الله،اسمعليهوذكرالدمأنهرما":ايرهـرلقوله؛الدمننهرحادةالذبحالةتكونأن-1

.)3("والظفرالعظمليسقكل

ولا>:تعالىلقوله؛فقطاللهبسمأو،أكبروالله،اللهبسم:يقولبأنالتسمية-2

وذ!اسم،الذمانهرما":اير!روقوله.ا[2ا:الانعام<[علئهاللهاسمثيهرلممماتا!لوا

.)4("فكلوا؛عليهالله

واحد.فويىفيوالودجينالمريءقطعمعالجوزةتحتالحلفومقطح-3

وا،امرأةيكونانباسولا.مميزاصبئااوْ،بالغاعاقلامسلفايكونبانالمذكياهلية-4

طعامهموفسر.[5:المائدة[<ف!حلامنفأونواالذينوطعام>:تعالىلقوله؛كتايبا

بذبائحهم.

جزءأيفيبإصابتهتذكيتهجازلشرودهأو،بئرفيلترديهالحيواننحرأوذبحنعذرإن-5

فرماهخيلالقوممعيكنولم-شرداي-بعيرندوقدا!و!لقوله؛دمهينهربمااجزائهمن

بهفافعلواهذامنهافعلفماالوحشكاوابداوابدالبهائملهذهإن"ا:فحبسهبسهيمرجل

المناسك.كتاب)02(ذلودابيوسنن،الحجكتاب،91](+11البخاريصحيحانظر)](

.(1768)داودابورواه)2(

.(3178)ماجهابنورواه.(1914)الترمذيورواه.(8]/3)البخاريرواه)3(

تخريجه.سبق)4(
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لبته.اوحلقهمنذكاتهتعذرتماكلععهالعلماهلفقاس.)]("هكذا

عهانوأ/الصيد

]تنبيهات(:

ذلكعنسئلفقد.شعرهونبتخلقهتمإذاأكلهويحسن،أمهذكاةالجعينذكاة-1

.)2("أمهذكاةذكاتهفإنشئتمإنكلوه)":قالا!و!اللهرسول

بالنسياناعتن!محمدأمةمواخذةلعدم؛الذكاةفييضرلانسياناالتسميةترات-2

ذبيحة":ا!وتولقوله.)3("عليهاستكرهواوماوالنسيانالخطأأمتيعنرفع":لحديث

.)4("اللهاسمإلايذكرلمذكرإنإنه،يذكرلمأو،اللهاسمذكرحلالالمسلم

كراهة.بلامعهاالذبيحةوتؤكل،إساءةالذبيحةرأسقطعحتىالذبحفيالمبالغة-3

الكراهية.معأكلتينحرماذبحأوْ،يذبحمافنحرالمذكيخالفلو-4

فيهاأدركتاذاالميعوأكيلة،والنطيحة،والمتردية،والموقوذة،والمنخنقة،المريضة-5

لقوله؛أكلهاجازوذكيتالمرضبتأثيرلاالذبحبقعلروحهاتزهقبحيث،مستقرةالحياة

التذكية.بواسطةوازهقتموهالروحفيهاادركتماي.[3:المائدة]<كيغماإلا>:تعالى

تؤكللا:العلمأهلقالطويلةفترةبعدأعادهاثمالذبحإنهاءقيليدهالذابحرفعإذا-6

الأولى.المرةفيذكاتهاأتئمقدكانإذاإلاذليحته

ال!ميد:في:الثانيةالمادة

للبحر.ملازممائيحيوانأومتوخشبزدحيوانمنيصادما،الصيد:تعريفه-1

فاصطادوأ<صللنئمواذا>:تعالىلقوله؛عمرةاوبحجالمحرملغيرالصيديباح:حكمه-2

واللعب.اللهولمجردكانإنيكرهأنهغير.[2:]المائده

منوغيرهسملثمنالبحرفيعاشماكلوهو،بحرصيد:نوعانالصيد:انواعه-3

البحرئة.الحيوانات

لعلة؟الماءوخنزيرالماءانسانسوىمنهيكرهولم،المخرموغيرللمحرمحلالأنهوحكمه

كذلك.وهووالخنزير،الأكلمحرموهوللانسانالتسميةفيمشاركتهما

.(2/34)الدارميورواه.(4/014)احمدالإمامرواه)](

.(3/31)أحمدالإمامورواه.(9931)ماجهابنورواه.(2827)داودابورواه)2(

صحيح.بسنل!الطيرانيرواه)3(

نسيانا.للتسميةالترككانإذاالَّاالمسألةهذهعلىالحديثبهذاالامتدلاليتئمولا:024(9/)الكبرىالسننفيالبيهقيرواه)4(



وو3تهذكا/لصيدا

منعه.مامنهويمنج،الشرعأباحهمامنهفيباح،أجناسوهو،بروصيد

فقط؛حعوهوأكلهيعالجلابحيثموتهمجردالبحرصيدذكاة:الصيدذكاة-4

حياأدرك)ذافإنهالبرصيدوأما.)1("لجرادو1الحوت،ميتتانلناأحلت":ا!وشلبوله

المعلمغيربكلبكصدتوما":ا!و!قوله؛تذكيتهبدوناكلهيجوزولا،تذكيتهوجب

التالية:الشروطفيهتوفرتاذااكلهجازميتاادركتهو)ذا.")2(فكلذكاتهوادركت

.مميزاعافلامسلماككونهتذكيتهتجوزئمنالصائديكونأن-1

بقوسكصدتما":!اظ!لقوله؛الجارحإرسالاوالرميععدتعالىاللهيسئيأن-2

.)3("فكل؛ذكاتهفأدركتالمعلمغيربكلبكصدتوما.فكل؛عليهاللهاسمفذكرت

غيركانتفإن،الجلدتخرقمحددة-جارحغيركانتإن-الصيدآلةتكونأن-3

فيهادرك)ذاإلاا!يهم،كالموقو!لام!نه؛بهاصيدماأكال!حفلا.لحجرو1كالعصامحددة

فإنه؛تاكلفلايالعزضاصابإذا":المعراضعنسئلوقداروهـرلقولهوذلك؛فذكيالروح

لقوله؛معلمايكونانوجب،صقراوبازاوكلبمنجارحاكانتو)ن.)4("وقيذ

اشموابهرواعدتكمامسكنئمآبرطواادلهعلنكمكاتعنوءنهنمكينالجوارحمنعلمتصومما>:تعالى

ثمعليهاللهاسمفاذكرالمعلمبكلبكصدتوما":ا!و!روقوله.[4:المائدة]<عتينألله

.)5("كل

فينشلي،يشلىوأن،فيجيبيدعىإن:الكلبوخاصةالمعلمالجارحعلامة:[تنبيه]

ممكن.غيركاناذاالكلبغيرفيالانزجارغتقرو1،فيزدجرفىجروأن

منيدريلالأنه؛الصيدامساكفيالكلابمنغيرهالصيدكلبيشارلثلاأن-4

وجدتفإن":ا!ير!رلبولهوذلك؟غيرهأمارسالهعندعليهاللهاسمالمذكور،أمسكهالذي

.)6(((قتلهاديهماتدريلافإئكجملفلا،قتلوقدغيرهكلباكلبكمع

فإني؛تأكلفلاالكلبيأكلأنالا":ا!و!لقوله؛شيئامنهالكلبيأكللاأن-5

.<علتكماتسكنثمآبرطوا>:يقولوالله.)7("نفسهعلىامسك)نمايكوناناخاف

.(1/254)البيهقيرواه)1(

.(4/591)احمدالإمامورواه.(2855)داودابورواه)2(

.(7/11)البخاريرواه)4(.(7/112)البخاريرواه)3(

.(4/038)احمدالإمامرواه)6(.(7/112.114)البخاريرواه)5(

الصيد.كتاب)3(ومسلمالذبائحكتاب)8!البخاريرواه)7(



المحظوراتأنواع/الطعام004

:أتنبيهالث]

يمضلمما،اكلهجازمعهاخراثرولاسهماثروبهوجدهثمالصائدعنالصيدغابإذا-1

.)1("ينتنلمماكل)":ثلاثبعدصيدهيدركالذيفي!إظ!لقوله؛لياليثلاثمناكثرعليه

الماءبسببماتيكونقدلأنه؛اكلهيحللا،فماتماءفيوقعثمالحيوانصيدإذا-2

الرمي.بسببلا

داخللانه؛اكلهيحللاالعضوهذافإن،الجارحبفعلالصيدمنعضؤانفصلإذا-3

.)2("ميتفهوحئيمنقطعوما":اعريرقولهتحت

:والمثرابالطعامفي:الثالثةالمادة

:الطعام-أ

ولحيم.وتمرحبمنيطعمماكلاللعاممنالمراد:تعريفه-1

لكمظفالذيهر<:تعالىقولهلعموم؛الحليةالأطعمةسائرفيالاصل:حكمه-2

وا،السنةاوالكتابدليلاخرجهماإلَّامنهايحرمفلا.[92:البقرة]<%حميعاالارض!نىئا

حزمكما،للعقلمفسدةاوبالجسممضرةلانها؛اطعمهالشارعمحرمفقد،الصحيحالقياس

حرقناهادواالدرمنفبظلم<:تعالىقال.الامتحانلمجرداطعمةالمسلمةالأمةهذهغيرعلى

.[165:]النساءلهم<أحلتطيبفعيتئ

:المحظوراتأنواع-3

وهو:الكتاببدليلحطرما-أ

رلا<:تعالىلقوله؛اكلهلهتبيحالتيالملكأوجهمنبوجهيملكهلاالذيغيرهطعام-1

ماشيةاحذيحلبنفلا":اعدو!يرالرسولوقول.[188:]البقرة<بالمنىبينكمأموالكمتأكلوا

.)3("هاذنهإلااحد

والمتردية،،والموقوذة،المنخنفةومنها،انفهحتفالحيوانمنماتماوهي،الميتة-2

السيع.واكيلة،والنطيحة

صحيحه.فيمسلمرواه)1(

ميته"فهوحيةوهيالبهيمةمنقطعوما"بلفظ0148()والترمذي.4/124()الحاكمورواه.3217()ما-ابنرواه)2(

به.للعملصالحعلكنهمقالمندهوفي

.49()الجهادفيداودابوورواه.2()اللفطةفيمسلمورواه.165(/3)البخاريرواه)3(



104المحظوراتأنواع/الطعام

غيراوكانمسفوحاالمذكياتغيردموكذا،التأكيةعندالسائلوهوالمسفوحالدم-3

.محعيرااوقليلا،مسفوح

وغيرهما.وشحمدممناجزائهسائروكذا،الخنزيرلحم-4

تعالى.اللهاسمغيرعليهذكرماوهواللهلغيربهاهلما-5

امارةينصبمماوالقبابالاضرحةعلىذبحمالكلشاملوهوالتصبعلىذبحما-6

حرمت<:تعالىقولهالستةهذهودليل،تعالىاليهبهيتوسلاو،اللهدونيعبدلماورمزا

وماوالنطيحةوالمترديةوائموقوذةوالمنخنقةبه-اللهلغئرأهلوماالحنزيرولخموالذمالئتتةعلتكم

العزيز.بالكتابمحرمةفهي.[3:المالدة]<العصبعلىذ!ومابميغماإلاالشبعأكل

يلي:ماوهو-تن!راالنبيئبنهيحظرما-ب

الحمرلحومعنخيبريوماتنشاللهرسولنهى":!ههجابرقول؛الأهليةالحمر-1

.)1("الخيللحومفيواذن،الأهلية

تعالى:اللهوقول؛عنهنهيماحكمفيفهي،الاهليةالحمرعلىلهاقياساالبغال-2

اكلها.بحظريقضيخطابدليلفهو.[8:النحل]<لنرتحبوهاوالحميروالبغال<وآلختل

خرتجماالخيلانفالجواب؟واحذوالخيلالبغالفيوالدليل،الخيلابيحتكيفقيلوإن

.المتقدمجابرحديثفيجاءكمااكلهافياروو!الرسولاذنهوائذيبالنص

والكلب،والذئبواقيلوالفهدوالدبوالنمركالاسدالسباعمننابذيكل-4و3

مخلبوذي.بهيفترسنابلهمماوغيرها،والسنجاب،والثعلب،عرسوابن،آوىوابن

مخلثلهمماوغيرهاوالبومةوالباشقوالحداةوالشاهينوالعقابوالبازيكالصقرالطيورمن

وعن،السباعمننابذيكلعناتنشاللهرسولنهى":!اعباسابنقول؛بهيصيد

.)2("الطيورمنمخلبذيكل

،الانعامبهيمةمنعيشهافيغالبةوتكونالنجاسةجملماوهي،الجلالة-5

،)3(والبانهاالجلألةلحومعننهىا!و!النبيانعمراينعنرويلما؛الدجاجومثلها

بعدالالبنهايشربولا،لحمهافيهايطيباياماالنجاسةعنتحبسحتىتؤكلفلا

.458(/3)الدارقطنىورواه.921(.2/21)احمدالإمامرواه)1(

.04(/2)الحاكمورواه.(1/147)احمدالإمامورواه.(1477)الترمذيرواه)2(

حسن.وهووغيره)824؟والترمذيح)785داودابورواه)3(



حكمه/ابالشر2!ه

لبنها.فيهايطيبأياماالنجاسةعنإبعادها

يلي:ماوهو،الضررمنعبدليلتيظوما-ج

.الأجسامفيضررهالثبوتعامةالسموم-1

نفعها.وعدملضررها؛والقحئموالحجروالطينالتراب-2

يسببالمستقذزاذ؛وغيرهاكالحشراتلهاوتنقبضالنقمقتعافهاالتيالمستقذرات-3

.للبدنالأذىويجر،المرض

يلي:ماوهو،النجاساتعنالتنزهبدليلحظوما-د

فإنالسمنفيالقارةوقعتإذا":ابر!لقوله؛نجاسةخالطنهشرابأوطعامكل-1

.)"("تقربوهفلامائعاكانوإن،الباقيوكفوا،حولهاومافألقوهاجامداكان

الخئيث<عليهمولمجزم>:تعالىلقوله؛والروثكالعذرةبطبعهنجسكل-2

.[157:الأعراف[

للمضطر:المحظوراتمنليباخما-4

يتناولأنوهلاكهانفسهتلفخافإن-الشديدةالمجاعة-المخمصةذيللمضطئريباع

خنزيرلحمأو،ميتةأوغيرهطعامكانسواءحياتهبهيحفطما-السمغير-المحظوركلمن

يكونوأن،الهلاكمننفسهبهيحفطائذياقدرعلىفىيدلاانشرطعلى،ذلكغيراو

قيثغ<)2(متعانضغيرنحمصةفياضحطزفمن>:تعالىلقوله؛بهمتلذفيغيرلذلككارها

.[3:المالدة[

:ال!ثراب-ثانيا

السوائل.أنواعمنيشربماكلالشرابمنالمراد:تعريفه-1

تعالى:لقوله؛مباحةانهاوهوالاطعمةفيكالاصلالاشربةفيالأصل:حكمه-2

مثل:ذلكمنالدليلاخرجماالا<%حميعاالارض!فىئالكمخلفالذى>هو

النبئطقعملمنرتجسىوالايرلنموالائضابوالميسرالخعرإنما>:تعالىلقوله؛الخمر-1

وبائعها،وساقيها،وشاربها،الخمراللهلعن":ايرهـكرالرسولوقول.59[:المائدة[<ماجتنبوه

.البخاريفيواصلهصحيحبسنل!3842(،)3841داودأبورواه)1(

له.ومختاراليهمائل:لإثيممتجانني)2(
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.)1("ثمتهاواكل،إليهوالمخموله،وحاملها،ومعتصرها،وعاصرها،ومبتاعها

خمر،مسكركل":ا!ظلقوله؛)2(والكحوليات،السوائلأنواعمنمسكركل-2

.)3("حرائمخمروكل

وصبواحداناءفيوالرطبالزبيباو،والرطبالزهوجمعوهوالخليطينعصير-3

بقوله:ذلكعن!وظالتهيه؛يسكرلمأمأسكروسواء.حلواشرابايصيراحتىعليهماالماء

منهماواحدكلانبذواولكن،جميعاالزبيبتنبذواولا،جميعاوالرطبالزهوتنتبذوالا"

.)4("حدتهعلى

1!.عنهنهىللذريعةفسدا؛الخليطبسبباليهيسرعالإسكارلأنوذلك

محرمة.والنجاسة،لنجاستهاالاكلمحرماتأبوال-4

حلالم.فإنهالادميةلبنسوى،الحيوانمنلحمهيؤكللاماألبان-5

ونحوها.كالغازاتللجسمضررهثبتما-6

للجسممضربعضهااذ؛والشيشةوالحشيشةكالتبغالتدخينيهالمضروباتانواع-7

وأبشرمنالمدخنمعيةفيلمنموفيالريحكريهوبعضهامفتروبعضها،مسكروبعضها

شرعا.ممنوعفهوكذلككانوما،ملانكة

للمينطز:منهال!احما-5

حفاطاغيرهايجدلمإنبالخمرونحوهطعاممنحلقهفينشبمايسيغأنالغصةلذييباح

مايشربأنالهلاكمعهيخافالذيالشديدالعطنرلذييباحكما،الهلاكمنالنفسعلى

.<إلهاضطروتضماإلا>:تعالىاللهلقول؛المحرمةالمشروباتمنعطشهبهيدفع

*!ع،

واحكامهاالجناياتفي:العاشرالفصل

:مواداربعوفيه

النفس:علىالجنايةفي:الأولىالمادة

بعضاتلافأو،روحهبإزهاقالإنسانعلىالتعديهيالنفسعلىالجناية:تعريفها-1

.79(/2)أحمدالإمامورواه.(3674)داودابورواه)1(

.47(:الصافاب)<غولمفيهالا<:تعالىتال.المسكرالتمنالعقوليغتالماالغولاذالغوليآتاصلهااعجمئةكلمهالكحوليات)2(

.118(2/)الدارميورواه.5()الاشربةفيمسلمرواه)4(.31(.292/)أحمدالإمامورواه.0933()ماجهابنرواه)3(
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جسمه.فيبجرجإصابتهأو،أعضائه

وأ،أعضائهمنعضوإتلافأو،الانسانروحإزهاقحقبدونيحرم:حكمها-2

تعالى:لقوله؟المؤمنقتلمنأعنلمذنبالكفربعدفليس،جسدهفيأذىبأيإصابته

ولعنهعلئهاللهوغضبفيهاخلااجهنصفجزاؤ؟ئتععدامؤتيقتل>ومن

فيالقيامةيومالناسبينيقضىمااول":ائن!وقوله.39[:الئساء[<عظيماعذابالهوواعذ

.)2("حرامادمايصبلممادينهمنفسحيمافيالمؤمنفىاللن":ايخلضوقوله.)1("الدماء

وهي:أنواعثلاثةالنفسعلىالجناية:النفسعلىالجنايةأنواع-3

وأ،بحديدفيضربهإليهفيعمد،اذيتهاوالمؤمنقتلالجانييقصدأنوهو:العمد-1

يطعمهأو،يخنقهأو،بناريحرقهأو،ماءفييغرقهأو،شاهتيمنيلقيهأو،حجرأو،عضا

بدنه.فيجرجاو،اعضائهفيبتلنييصاباو،بذلكفيموتسضا

فهاعلتهخكئتا>:تعالىلقوله؟(القصاص)القودتوجبانلهاالعمدالجنايةهذهوحكئم

والجروحبالسنوالسنبالاذنوالاذتبالانفوالانفيالمتنوالمببالنرالئفسأن

وإما،يودىأنإما،التظرينبخيرفهوقتيللهقتلمن":اتنشوقوله.45[:المائدة<]قصام!

اما:ثلاثإحدىبينبالخيارفهو-جرحاي-خبلاوبدماصيبمن":اعرتوقوله.)3("يفادان

.)4("يديهعلىفخذوارابعةأرادفإن،يعقوأو-الديةأي-العقليأخذأويقتصأن

لاخفيفةبعصايضربهكأنالجرحأو،القتلدونالجنايةيقصدأنوهو:العمدشبه-2

وأ،وجههفييصيحأوْ،ماءقليلفييرميهأوْ،برأسهيضربهأوْ،بيدهيلكمهأو،عادةتقتل

لذلك.فيموتيهدده

لقوله؛عليهوالكفارة،عاقلتهعلىالديةالجانيعلىيوجبانالجنايةمنالنوعهذاوحكم

فيءور
<يضمذقواأنالاتاهلهالى7مسلمةوديةمومنزرقبةفتخريرخطامزمناقنلومن>:تعالى

.[29:النساء]

حيوالبلحمتقطيعاو،اصطياداورمايةمنفعلهلهيباحماالمسلميفعلانوهو:الخطا-3

.(1/388)احمدالإمامورواه.(2617.)2615ماجهابنورواه.(84/)7النسائيورواه.(138/)8البخاريرواه()1

.(3و1/)4الحاكمورواه.(2/49)أحمدالامامرواه)2(

.(و!1)الترمذيورواه.(8!ه،)7!هالحجفيمسلمورواه.(165/)3البخاريرواه)3(

ذإبهالعملانغير،ضع!سندهوفي.(188/)2الدارميورواه.()2623ماجهابنورواه.(31)4/احمدالامامرواه)4(

الضحيحين.فياصله
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.يجرحاوبذلكفيموتاحدافتصيبالالةفتطيشمعلا

غيرالجانيوأن،مخففةفيهالديةأنغير،الثانيالنوعكحكمالجنايةمنالنوعهذاوحكم

آثثم.والجاني،مغلنلةفيهالديةفإنالعمدشبهبخلافآثيم

:الجناياتاحمفي:الثانيةالمادة

:القصاصوجوبشروط-ا

التالية:الشروطبتوفرالاالجراحأوالأطراففيأوالقتلفياقصاصيجبلا

فلاكافراأو،مرتداأو،محصنازانياكانفإن،الدممعصومالمقتوليكونأن-1

لجريمتهم.هدردمهمهؤلاءاذ؛قصاص

لعدم؛قصاصفلامجنوناأوصبئاكانفإن،عاقلابالغاأي،مكلقاالقاتليكونأن-2

حتىوالمجنون،يبلغحتىالصبي:ثلاثةعناقلمرفع":ا!الرسوللقول؛التكليف

."يستيقظحتىوالنائم،يفيق

ولا،بكافرمسلميقتللااذ؛والرقوالحريةالدينفيالقاتلالمقتوليكافئأن-3

بقيمته،فيقوممتقومالعبدولأن.)1("بكافرمسلميقتللا":ا!رلقوله؛بعبدحر

يقتللا":ينجكنيعبايراينوحديث"بعبدحريقتللاانالسعةمن":ل!بهعليولقول

.)2("بعبدحر

يقتللا":ا!لقوله؛جدةاوجدااو،اماأواباللمقتولوالداالقاتليكونلاان-4

.)3("بولدهوالذ

:القصاصاستيفاءشروط-ب

التالية:الشروطتوفربعدالااقصاصفيحقهالقصاصصاحبيستوفيلا

يبلغحتىالجانيحبسمجنوناأوصبياكانفإن،مكلقاالحقصاحبيكونأن-1

عنهذارويوقد،يعفوااوالديةياخذااويقتصاانلهماثم،المجنونيفيقاو،الصبي

عليهم.تعالىاللهرضوان،الضحابة

حسن.وهو(1413.)1412الترمذيورواه.(97/)1احمدالإمامرواه)1(

.(133/)3الدارقطنيورواه.حسنبسند(35/)8البيهقي)2(وواه

إذاأما،محطغيراقتلكاناذا.بولدهيقتللاالوالدانمالكوهـى.الجاوودابن(وصخحه94/)1احمدالإمام)3(رواه

به.يقتلناتهبموسئذبحهأوبحبلخنقهكأنعدواناعمدامحظاكان
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فلهيعفلمومن،قصاصفلابعضهمعفافإن،القصاصعلىالدمأولياءيتفقأن-2

الدية.منقسطه

القاتل،غيريقتللاوان،مثلهالجرحيتعدىلابأنالتعديالاستيفاءحالفييؤمنأن-3

:عمذاامراةقتلتلمأاكأو!رلقوله؛ولدهاوتفطمتضعحتىجنينبطنهافيامرأةتقتللاوان

.)1("ولدهاتكفلوحتى،حاملاكانتإنبطنهافيماتضعحتىتقتللم"

.التعديأوالحيفيؤمنحتىنائبهأوسلطانبحضرةالاستيفاءيكونأن-4

.)2("بالشيفإلاقودلا":ا!برهـرلقوله؛حادةبالةيكونأن-5

.)3(:والعفووالديةالقودبينالتخيير-ب

تعالى:لقوله؛يعفوأو،لهيودىأو،لهيقادأن:ثلانهبينخيردمللمسلموجبإذا

سبحانه:وقوله.[178:البقرة]<باجسنالئهابموأبالمعووبئفاتباخشئئاخهمقلاعنىفمق>

فهوقتيللهقتلمن":ا!رالرسولوقول.[04:]السسورى<اللهعلىفأجرلمواضلحعفافمن>

زادهإلامظلمةعنرجلعفاما":ع!اكروقوله.)4("يقاداناويودىاناما:التظرينبخير

.)5("عزابهاالله

:[تنبيهاتأ

فقتلانتقمولومنهيمكنلاذلبنبعدطلبهفلو،القودفيحقهسقطالديةاختارمن-1

الدية.إلىعنهيعدلأنلهفإنالقصاصاختارإذاأما،قتل

يجوزلالانه؛القاتلبموتالقصاصلتعذرالديةإلاالدملولييبقلمالقاتلماتإذا-2

فىلمجئرتفلاسلطئا-لولةجعنهافقدمندلوماقنرومن>:تعالىلقوله؛بحالاقاتلغيرقتل

القاتل.غيربقتلالقتلفيالإسرافوفسر.[33:الإسراء]<منصوراكانائ!النر

وأجنيناالقتولكانوسواء،عمدشبهأوخطاقاتلكلعلىواجبةالقتلكفارة-3

تعالى:لقوله؛متتابعينشهرينفصياميجدلمفإن،مؤمنيمارقبةعتقوهي،عبذاأوحرا،مسنا

اللهوكاناللةمننوصههمتتايعينشهرتنفصيامخدلتمفمننممنمررقبؤوعرير>

.)4926(ماجهابنسن)1(

سيفاكانإنبهقتلمابمثليقتلاقاتلانالعلماهلبعضيرىوها.اليوطيعنهوسكت(2668.)2667ماجهابنرواه)2(

راسه.هـضقانبحجرالجاريةراسرضبالذيامر!قيالرسولأنعليهالمتفقللحديث؛فحجزحجراكاندهان،فسيص

.عاموتغريبمائةبجلداقاتليعزربليعفولاانللسلطانفإنالايماولياءعفاو)نفيهعفولاالغيلةقتلأنالعلماهلبعضيرى)دتم

.(2/438)احمدالإمامرواه)5(.كه(،8كه7)الحجكتابومسلم)3/165(البخاريصحيح)4(
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.[29:الئساء[<ححيماعليما

:الأطرافعلىالجنايةفي:الثالثةالمادة

وارجلهيكسراوعينهفيفقااخرعلىامرؤيتعدىانالأطراففيالجناية:تعريفها-1

مثلا.يدهيقطع

)1(عليهالمجنيوكان،عليهللمجنيوالداوليس،عامداالجانيكانإن:حكمها-2

ويجرح،قطعمامنهيقظعبأنعليهللمجنيمنةيقادفإنهوالحريةالإسلامفيللجانيمكاكما

يعقو.اوالديةعليهالمجنييقيلان<إلالضمامىواتجروج...>:تعالىلقوله؛جرحمابمثل

يلى:ماالاطراففيالتصاصلاستيفاءيشترط:الاطراففيالقصاصشروط-3

.قصاصفلاالحيفخيففان،الاستيفاءفي)2(الحيفمنيؤمنأن-1

الدية.إلىتركممكنغيركانفإذا،ممكناالتصاصيكونأن-2

فييمينتقظعفلا،المتلفللعضووالموضعالاسمفيمماثلاقظعهالمرادالعضويكونأن-3

مثلا.زائدفياصليإصبغولا،رجلفييذولا،يسار

الشلأءاليدتؤخذفلا،والكمالالصطةفي،أخذهوالمرادالمتلف:العضويناستواء-4

بالسليمة.العوراءالعينولا،الصحيحةفي

ينتهيلاكانإذاإلافيهقصاصفلاالشجةوهي،الوجهأوالراسفيالجرحكانإن-5

كسرفيقصاصفلا،بهيقتم!فلالخظورتهالاستيفاءفيهيمكنلاجرجوكل،العظمإلى

الدية.فيهالواجبوانما،جائفةفيولاعظم

:[تنبيهاث]

الجنايةفياشتركواإذاواحدطرففىجماعةاطرافويؤخذ،بالواحدالجماعةتقتل.

نأبعدذلكقال.)3("جميعابهلقتلتهمصنعاءأهلعليهتمالألؤ":!هعمرلقول؛مباشرااشتراكا

.صنعاءأهلمنرجلاقتلواقدكانواسبعةقتل

حتىالجرح)4(يندمللمثمإصبعهبقطحآخرعلىاحذجنىفلو،مضمونةالجنايةسراية.

ذلك.بحسبالديةأويكونالقصاصقإنماتأوبكاملهايدهسلت

الموط!.فيمالكقاله.الديةبنصفالصغيروالزمالكبيرقتل،العدوانالعمدالقتلفيوصغيزكبيزاشتركلو)1(

.ليالجورالاعتداء:الحيف)2(

.للشفاءوتماثلوبريالتأمإذاالجرحاندمل)4(.البخاريفيوأصلهالموط!فيمالك)3(رواه
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ماتأنيلبثلمثميدهبقطعمنهفاقتمقأحديدأحذقطعفلو،فهدرالقودسرايةوأئا

واكالةبال!القطحكانباناقصاصحالحي!هناككاناذاإلالهشيءفلاقبالجرحمتاثرا

حينئذ.السرايةفتضمنمثلامسمومة

البرء)1(قبلالجرحفيالقودعنابر!النبيلنهي؛برئهقبلعضوأوجرحفييقتصلا.

ثمالبرءقيلواقتمىاحدخالفلوفلذا،فيتلقهالجسدباقيإلىالجرحيسريانيؤمنلالاع!له

القودعنالنهيلمخالقتهالسرايةفيالمطالبةفيلهحقفلاق،آخرعضوالهفأتلفجرحهسرى

.البرءقيل

الذية:في:الرابعةالمادة

.الدملمستحقالمالمنيؤدىماهيالدية:تعريفها-1

انالاأهاه-إلى+ئسلمةودية!و..>:تعالىاللهبقول،مشروعةالدية:حكمها-2

ناإما:النظرينبخيرفهوقتيللهقتلمن":ايرو!الزسولوبقول.[29:]الئساءيضذقئا<

.)2("يقادانوإئايودى

منبسبباوبمباشرةإنساناقتلمنكلعلىالديةتجب:الديةتجبمنعلى-3

علىفالديةخط!أوعمدشبهالقتلكانوإن،مالهفيفالديةعامداكانفإن،الأسباب

فقتلتهابحجرالاخرىاحداهمافرمتامراتاناقمعلتفقد،بذلكاير!الرسوللقضاء؛عاقلته

.)3(عاقلتهاعلىالرأةبديةايرشاللهرسولفقضى،بطنهافيوما

آبائهمنالرجلعصبةبهموالمراد-الديةأي-العقليؤدونالذينالجماعةهناوالعاقلة

حالهبحسبكلفيدفعالايةبينهمفيوزعونأعمامهوأبناءوأعمامهإخوانهوأبناءوإخوانه

كاملة،تستوفىأنإلىالديةثلثيدفعونسنةكلفني،سنواتثلاثلمدةعليهموتقسط

مانع.فلاقحالادفعهااستطاعواوإن

أدبمعلمأو،رعيتهأدبسلطانأو،فماتولدهأدبوالدعن:اللبةتسقطعمن-4

التأديب.فيالمعروفالحديتجاوزواولمالضربفييسرفوالمإذاوذلك،فماتتلميذه

:الدياتمقادير-5

اثناأوذهبامثقالألفأو،بعيرماهةفديتهمسلماحراالمودىكانإذا:النفسدية-1

.بالرجوبلافقطبالاستحباببعضهمقال،الإرسالبعلةضعيصوهوالدارقطنيرواه)1(

.(2633)ما!ابنرواه)3(.تخريجهسبق)2(
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تكونبأنغلظتعمدشبهالقتلكانوإن.شاةألقااو،بقرةمائتاأو،فضةدرهمألفعشر

وإن"الااكأو!ر:لقولهتغليظفلاخطأكانوإن.اولادهامنهااربعينبطونفيالإبلمنالمائة

إلىثنيةمنأربعونمنهاالإبلمنمائةمغلظةديةفيهوالحجروالعصابالسوطالعمدخطاقتيل

-،ي)1(
نالهمفإنالدماولياءرضافعلىعمداالقتلكانوإن)2(."خلفةكلهنعامهابازل

الدية.منبأمحعرعنهيتنازلواانفلهمالقصاصيملكونلانهم؛الديةمنأكثريطبوا

منمائةالإبلأهلاكلق!علىاللهرسول"فرض:!هجابرقولذكربماالديةتقدسودليل

لنثيما:عباسابنوقول)3(."شاةألقيالشاةأهلوعلى،بقرةماثئيالبقرأهلوعلى،الإبل

كتابفيجاءماوكذا)4(."درهمألفعشراثنيديتهاقددمالتبيفجعلقتلرجلا"إن

)5(."دينارألفالذهبأهلوعلى...".باقبولجمعاءالامةتلقتهالذيحزمابنعمرو

قبوله.الدموليلزمالقاتلأحضرالخمسالمذكوراتهذهفأي

فيمالكأخرجلما؛المسلمالرجلديةنصففديتهاحرةمسلمهتامرأبنالمودىكانوإن

الرجل،ديةثلثتبلغلمما،الرجلتعاقلالمرأةإن:يقالكانأتهالزبيربنعروةعنالموط!

الرجل.ديةبنصفالديةفيالمرأةعوملتبلغتهافإذا

علىإناثهمودية،المسلمديةنصففديتهغيرهأونصرانياأويهودئاذمياالمودىكانوإن

)6(."الرجلعقلديةنصفالكافرعقلدية":اقدلقوله؛ذكورهمديةمنالنصف

قيمته.فتدفعمتقؤمأنهلعلةبلغتمابلغتقيمتهفديتهعبداالمودىكانوإن

الجنين1!قدفياللهرسوللقضاء؛أمةأوعبدغرةفديتهأنثىأوذكراجنيناالمودىكانوإن

بطنمنانفصلإذااما،ممئهاوانفصلحواكانإن،الصحيحفيجاءكما،امةأوعبدبغوة

كاملهت.الديةأوالقودفيهفإنماتثمحياأمه

بخمسينمالكفقومها،الجنينامديةبعشرالعلماهلبعضعندالغرةقؤمت:[تنبيهأ

درهم.ستمائةاودينارا

حمل!:فيماكاملةالديةتجب:الاطرافدية-ب

الحامل.هي:والخلفة.إلخعاميناوعايمبازلذلكبعدلهويقال.التاسعةفيدخلماالإبلمن)1(البازل

.(1لمو/)3الدارقطيورواه.(42/)8النسائيورواه.(041/)3احمدالإمام)2(رواه

.العلماءجمهورعندبهالعملانغير،!عصسندهوفي،داودأبو)3(رواه

واشهر.اصجوهومرسلأوروي.مرفوعاوالترمذيماجهوابنوالئسائئداودابو)4(رواه

وحسنه.()1413الترمذي)6(.(97/)8الييهقيورواه.(29/)2الدرامي)5(رواه
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الاذنين.لمازالةالسمعإزالةفي-2.وذهابهالعقلإزالةفي-1

الشفتين.او،اللسانبق!عالضوتإزالةفي-4.العينينلإتلافالبصرإزالةفي-3

كله.الأنفبقطعالشمازالةفي-5

الانثيين.رض!اوالذكربقطعالجماععلىالقدرةازالةفي-6

الظهر.بكسرالجلولراوالقيامعلىالقدرةازالةفي-7

إذاالانففيانمنا!صاللهرسولكتبهالذيحزمبنعمروكتابفيجاءلماوذلك

الذكروفي،الديةالبيضتينوفي،الديةالشفتينوفي،الديةاللسانوفي،الديةجدعااوعب

هـجلاضربرجلفيل!مهعمرولقضاء.)1(الديةالعينينوفي،الديةالصلبوفي،الدية

يمت.لمحيوالنصجل،ديابباربعوعقلهونكاحهوبصرهسمعهفذهب

بالغةديتهالجرحكانفإنالجراحفياما.الرجلطرفديةمنالنصفعلىالأطراففيوالمراة

جرحها.ديةفيللرجلمماثلةفهياقلكانوإن،الرجلديةمنالنصفعلىفهيالرجلديةئلث

يلي:فيهاالذيةذصفيجب-ج

الأذنين.إحدىفي-2.العينينإحدىفي-1

الرجلين.إحدىفي-4.اليدينإحدىفي-3

الأليتين.إحدىفي-6.الشفتينإحدىفي-5

.المراةثدبيأحدفي-8.الحاجبيناحدفي-7

اليديناصابعدية":ا!و!صلقوله؛الإبلمنعشرالواحدالإصيعقطعفييجب:[تنبية]

لقوله؛الإبلمنخمسالسنفيويجب.)2("إصبعلكلالإبلمنعشنص،سواءالرجليناو

.)3("الإبلمنخمسالسنوفي)":حزمبنعمروكتابفيارو!ص

:والجراحالسجاجدية

:السجاج-أولا

:عشرةالسلفعندمنهاوالمعروف،الوجهفياوالراصرفيالجراحهيالشجاح:تعريفنا

دياتها.فيمحدودحدفيهاللنصارعيردلموخصق،ديتهايبانفيهاللنصارعوردخصق

.(3/212)الدارقطنيرواه)2(.98(/8)الببهقيورواه.2(يو/3)الدارقطنيورواه.(3291)الدارميرواه)1(

.الناباوالضرسأوالثئةاوالرباعيةلنفرقولاوهكذاالإبلمنعشراذاالئنتينففي)3(
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هو:دياتهابيانفيهاللشارعوردالتيالخمسحكمحكمها:

ا!زز:لقوله؛الإبلمنخمسوديتهاوتبرزهالعظمتوضحالتيوهي:الموضحةفي-1

)1(."الإبلمنخمم!المواضح"في

ينزيدلقول؛الإبلمنعشر-تكسرهأي،العظمتهشمائتيوهي:الهاشمةفي2-

)2(."الإبلمنعشراالهاشمةفياعلمدحأوجبالنبي"إن!:ثابت

فيجاءلما؛الإبلمنعشرةخمسمكانهمنالعظمتنقلائتيوهي:المنقلةفير-

)3(."الإبلمنعشرةخمسالمنقلةوفي...":حزمبنعمروكتاب

بنعمروكتابفيكما،الديةثلثالدماغجلدةإلىتصلالتيوهي:المأمومةفي4-

)4(."الديةثلثالمأمومةوفي"..:حزم

حكموحكمهاالمأمومةمنأبلغوهي،الدماغجلدةتخرقائتيوهي:الدامغة-5

الدية.ثلثالمأمومة

فهي:دياتهابيانفيهاللشارعيردلمالتيالخمسوأما

تدميه.ولاقليلاتشقهأي،الجلدتحرصائتيوهي:الحارصهب-1

دمه.فتسيلالجلدتدميالتيوهي:الدامية2-

تشقه.أي،الفحمتبضعائتيوهي:الباضعهب-3

اللحم.فيتغوصإذ؛الباضعةمنأبلغوهي:المتلاحمهي4-

رقيقة.قشرةإلاالعظمالىوصولهاعنيبقلمائتيوهي:السمحاق-5

فيقومعبدعليهالمجنيأنيقرضأنوهيحكومةفيهاأنالعلمأهلعنالخمسهذهوحكم

أصلإلىينسبالقيمتينبينوالقرق،برئهابعدبهامعيثوهوويمومالجنايةأثرمنسليموهو

...وهكذا،ديتهعشراعطيعشراكانوإن،ديتهسدساعطيسدساكانفإنسليئموهوقيمته

هيإذ؛المقياسهيالموضحةتكونأن-الحاضرعصرنافيوخاصة-هذامنوالأيسر

كانتقمابهاتفاسالخمسفالشجاجالإبلمنخص!قوفيها،تكسرهولاالعظمتوضحالتي

بواسطةعليهاويقاس..إلخأبعرةثلاثةكانتكثلثهاكانتوما،بعيراديتهاكانتكخمسها

حسن.واسناده(57/)8النسائيورواه.(13و)0الرمذيورواه.()4566داودايو)1(رواه

.!ثابببنزيدإلىصحيجىبسندالززاقيوعبدوالدارقطنيالبيهقي)2(رواه

.(1و3/)2الدارميرواه4(-)3
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الجسد.فيالجروحسائرالمحتصينالاطباء

يةلدا/ياتلجناا

:حلجواا-نياثا

الجسد.بقيةمنوالوجهالرأسغيرفيكانتماالجراح:تعريفها-1

فيلما؛الديةثلث-الجوفباطنإلىتصلالتيوهي-الجائفةفيان:حكمها-2

."الديةثلثالجائفةوفي":حزمينعمروكتاب

بعير.وانجبرانكسرإذاالضلعوفي

ل!.الصحابةبذلكقضىاذ؛بعيرانجبرإذاالزنداوالساقعظماوالذراعكسروفي

أيسر.وهوالموضحةعلىيقاسأوحكومةففيهذكرماعداوما

الجناية؟تثبتبم-6

بشهادةوإماالجانيباعترافإما:أمرينبأحدتثبتفإنهاالقتلدونالجنايةكانتإن

عدلين.

كانإنبالقسامةأوعدلينشهادةأو،القاتلباعترافهثبتفإنهاقتلجنايةكانتوإن

القتل.جريمةإليهمنسبتومنالمقتولبينالطاهرةالعداوةوهي،لوثهناك

ظاهرةلعداوةقتلوهأنهمجماعةأوْرجلعلىأولياؤهفيدعيقتيليوجدأنهي:والقسامة

.العداوةتلكضحيةذهباقتيلانالطنعلىفيغلبلمنهمالتاسعنمعروفة

دعؤىكانتولما،القتلعلىواحدشاهدشهدوأنماوالمتهماقتيلبينعداوةيكونلااو

)1(فيحلف،القسامةفتتعينكاللوبالواحدشهادةكانتعدلينبشهادةإلاتمبتلاالدم

إرثهمبحسبعليهمموزعةيميناخمسينالنساءدونالرجالمناقتيلورثةوهمالدماولياء

يعطوناو،معه)2(لهمفيقادعليهالمدعىالرجلدماستحقواحلفوافإذا،قتلههذاانعلىمعه

يميناخمسينعليهالمذعىلهموحلف،الحقسقطيحلفولمالورثةبعضنكلوإن،الدية

.ويرئ

ناالصحيحفيجاءلماوهذا؛واحدةيمينابحلفهيبرالوبولابقتلعليهادعيمنانكما

اتحلفون)":الدملأولياءفقالالقسامةفيهافشرعقتلقضيةإليهرفعتصن!يإشدالرسول

عليه.المدعىوبرئ،قتيلهمالحكومةودتعليهالمدعىبايمانالورثةهـضلموإن)1(

ماللثمذهبوأما.العزفىعبدبنيوعمرحنيفةوابيالافعئمذهبوهوبهايودىوانما،باقسامةيقادلاأنهعلىالجمهور)2(

بالقسامة.!ادلاآنه،الحميعاللهرحم،وأحمد
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:قال؟نرولمنشهدولمنحلفكيف:فقالوا)1("؟صاحبكماوقاتلكمدموتستحقون

.؟كفارقومايمانناخذكيف:فقالوا"؟يميناخمسين(المتهموناي)اليهودفتبرئكم"

.عندهمنا!و!رالنبيفعقله

الحدودفي:عشرالحاديالفصل

:موادتسعوفيه

الخمر:حذفي:الأولىالمادة

اقتل،اوالضرببواسطة!اللهحوممافعلمنالمنعهوالحد:والخمرالحدتعريف-1

.تقربفلاتتحامىانامرائتيمحارمهتعالىاللهوحدود

وكل،خمرمسكركل":اير!رقوله؛نوعهكانالمياشرابكلمنالمسكر:والخمر

.)2("حرامخمر

النهيفيتعالىافوله؛محميرااؤالمشروبكانقليلاالخمرشربيحرم:شرابهاحكم-2

.[09:الئدة]<فاجتنبوه>:وقوله،[19:المائدة]؟<قنئهونأنمفهل>:الميسروعنعنها

علىالحدا!و!رالنبيولإقامة.)ر("وبائعهاالخمر-شارباللهلعن":ا!رالرسولوقول

الصحيحين.في"المشجدفناءفيبالضرب"شاربها

وماله.وبدنهوعقلهالمسلمدينسلامةعلىالمحافظةالخمرتحريممنالحكمة:تحريمهافيالخكمة-3

يحدان:عدلمينبشهادةاوْباعترافهذلكوثبتالخمرشربمنحكم:شاوبهاحكم-4

فيتعالىافوله؛جلدةفاربعينعبداكانوإنخراكانإنناهرهعلىجلدةثمانينبجلده

علىالعبدفقيس.[25:النساء]<العذالمحأمنالمخسنتعلىمانضففعدئئ>:الإماء

الجلد.هوائذيالعذابتنصيففيالامة

يكونانالخمرشاربعلىالحداقامةفييشترط:شاربهاعلىالحدوجوبشروط-5

يسقطلاالمريضانغير،مريضغيرصحيحا،بتحريمهاعالمأ،مختارا،بالغا،عاقلا،مسلما

الحد.عليهاقيممرضهمنبرئفان،برؤهينتظروانماالحدعنه

.(4521)داوابوورواه(1422)الترمذيورواه.(9/49)البخاريرواه)1(

الأضرثة.كتاب(7)مسلمصحيح)2(

.(2/79)احمدالإمامورواه/.(3674)داودابورواه)3(
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اقيمثم،مرابعدةالخمرشربالمسلممنتكزراذا:شاربهاعلىالحدتكرارعدم-6

بعدشربهووان،عديدةمزاتالشرابتكررولو،واحدحدإقامةيكفيهفإنهالحدعليه

الحد.عليهأقيمشربكلماوهكذا،آخرحدعليهيقامفإنه،عليهالحداقامة

،الأرضعلىيجلسبانالشاربعلىالحايفام:الشاربعلىالحدإقامةكيفئة-7

أنهاغيركالرجلوالمرأة.جلدةثمانينوالخفةالغلظةبينمعتداببسوطظهرهعلىويضرب

.الضربيقيهاولايسترهارقيتيبعوبمستورةتكون

ساعاتبهينتظربل،الحراو،البردشدةحالفيالحدالشاربعلىيقاملا:[تنبية]

بل،مريضوهوولا،سكرانوهوالحاعليهيقاملاكما،النهارمنواعتدالهالجوتلطف

.وبرؤهإفاقتهبهينتظر

:القذفحذفي:الثانيةالمادة

راهإف:يقولأو،زالبيا:لآخرامرؤيقولكانبالقاحشةالرميهوالقذف:تعريفه-1

.لواطاوزنامن...كذافاحشةيانياو،فىني

الحدعليهوأوجب،عدالتهوأسقطفاعلهااللهفسق،الكبائرمنكبيرةالقذف:حكمه-2

شهدهلهمتقبلواولا!دهثشينفا!دو!شهداءبازهبةياتوالزثمالمخصتتيزمونوالذين>:!تبقوله

.[4،3:الئور]<رحيرغفوراللهفإنوأصلحواذلكبعدمنتاهواالذينإلا*الفشقونهمواولبهكأبصا

وقد،<!د!ثمنينفاتجلدوهم>:تعالىلقولهبالسوطجلدةثمانونالقذفحد:ذن-3

.)1(جلدةثمانينالإفكأهلاببياللهرسولجلد

كما.كرامتهوصيانةالمسلمعرضسلامةعلىالمحافظةهي:اقذفحذفيالحكمة-4

وهمالمسلمينبينالرذائلوانتشار،فيهالقواحشإشاعةمنالمجتمعطهارةعلىالمحافظةأنها

.الطاهرونالعدول

يى:ماتوفرالقاذفعلىالحداقامةفيويشترط:القذفحدإقامةشروط-5

بالغا.عاقلامسلماالقاذفيكونأن-1

بالقاحشة.الئاسبينمعروفغيرعفيفاالمفذوفيكونأن-2

عنه.عفاشاءوإناستوفاهشاءإنلهحقهوإذ؛عليهالحدلاقامةالمقذوفيطالبأن-3

.(028/)6الزوائدمجمعفيالهيثمياورده)1(
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سقطفإن؛المقذوفبهرمىماصخةعلىيشهدونشهودبأربعةالقاذفيأنيلاأن-4

حد.فلاهذهمنشرط

:)1(الزناحدفي:الثالثةالمادة

دبر.اوكانقبلفيالمحرمالوطءهوالزنا:تعريفه-1

القواحشأكبرومن،النفسوقتلوالشركالكفربعدالذنوبأكبرمنالزنا:حكمه-2

سبيلأ<وسآءفخشهكانانهالزنى+نقربواولا>:بقولهتعالىاللهحرمه،الإطلاقعلى

مأثةمنهماواحدكلفاجلدواوالزافىالزاية>:تعالىبقولهحدالقاعلهووضع.[32:]الإسراء

والشيخ):حكمهدونلقظهونسخاقرانمنانزلهفيماوقال.[2:الئور]تجدؤ<

يزنيلا":اير!رالرسولفيهوقال.)2((اللهمننكالاالبتةفارجموهمازنياإذاوالشيخة

تزانيان":الذنباعظمعنسئللمأا!وقال.)3("مؤمنوهوفىنيحينالزاني

.)4("جاركبحليلة

الإسلامي،المجتمعطهارةعلىالمحافظةالزناتحريمفيالحكمةمن:تحريمهحكمة-3

شرفعلىوالحفاظ،كرامتهمعلىوالإبقاء،نفوسهموطهارة،المسلمينأعراضوصيانة

أرواحهم.وصفاءأنسابهم

يسبقلمالذيوهومحصنغيرالزانيكانفإن،صاحبهباختلافيختلف:الزناحد-4

عنعاماويغربجلدةمائةيجلدفإنه،فيهووطئهابالزوجةفيهخلاشرعئازواجاتزوجأنله

تعالى:لقوله؛تغربفلامفسدةيسييثكانإنتغريبهاأنإلامثلهالمحصنةغيروالزانية،بلده

ا!و!:النبيانل!نهعمرابنولقول[2:التوز[<جلدقمأثةمنهماؤصدفيفاتجلداوأوال!الىال!ايه>

عبداكانوإن)5(."وغربضربعمروان،وغربضرببكراباوان،وغربضرب"

له.خدمتهمنسيدهحقوقمنيضيعلما؛يغربولم،جلدةخمسينجلد

الشيخ):ونسخيتلىكانلما؛يموتحتىبالحجارةرجممحصنةأومحصناالزانيكانوإن

!أاللهرسولولأمر(حكيمعز-نروالله،اللهمننكالاالبتةفارجموهمازنياإذاوالشيخة

فجر.اذاوزناءزنىفىنيزنى:يقالو!صريمدالزنا)1(

.(2/917)الدارميورواه.(4/036)الحاكمورواه.(5/183)احمدالإمامرواه)2(

.(2625)الترمذيورواه.9468()داودابوورواه.(24)الايمانفيمسلمورواه.(3/178)البخاريرواه)3(

.(مك!/1)احمدالامامورواه.(6/22)البخاريرواه)4(

صحيحه.فيالبخاريرواه)5(
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.)1(عليهمااللهلعنةاليهوديينورجمبرلبي!ك!،وماعزاالغامديةرجمفقدوفعلهبالرجم

يلى:ماالرناةعلىالحدإقامةفييشترط:الزنىحدإقامةشروط-5

ر!ح)):اعر!النبيقول؛مكرهغيرمختارا،بالغا،عاقلامسلماالزافييكونأن-1

.)؟("يفيقحتىوالمجنون،يستيقظحتىوالنائم،يحتلمحتىالصبيعن:ثلاثةعنالقلم

.)3("عليهاستكرهواوماوالنسيانالخطاأنتيعن"رفع:اعلنىوقوله

باعبملةالطبيعيةحالتهفيوهو،نمسهعلىبإقرارهوذلك،قطعياثبوتاالرنىيثبتأن2-

كالمرودبهاالمزنئيفرجفيفرجهوشاهدوايزنيراوهبانهمعدوليشهوداربعةبشهادةاو،زنى

فاشتشهدوالن!مالمجممنالفخشةبلتب>وا.لئ:تعالىلقولهالبئر)4(فيوالرشاالمكحلةفي

.[15:الئساء<]ممأربعةعلتهن

والرشاالمكحلةفيالمروديغيبكما":قال،نعم:قال"؟انكحتها":لماعزاكل!ولقوله

)5(."...البئر؟في

وطئتأو،اغتصبتككونهاالحدعنهاتدرؤيبينةتأتولمعنهسئلتإنالحملبظهورأو

"ادرؤوا:ع!ا!رلقوله؛الحاعليهايقملمبشبهةاتتفإن.الزنىلتحريمبجهلأوْ،بشبهة

فيقاله)7("لرجمتهابينةبغيراحداراجماكنتلو!"اعتيوقوله،")6(بالشبهاتالحدود

العجلاني.امرأة

لموقالنفسهكذببأنعليهالحدإقامةقيلرجعفان،إقرارهعنالزانييرجعلاأن-3

أدركوهالصحابةولكن،فربالحجارةضربلماماعزاأنصحلما؛الحاعليهيقملمأزن

اعتبرقدعلهاصزفىفكانه"اتركتموهفهلا)):فقالبذلكعالهاصزفىالرسولفاخبر،ماتحتىوضربوه

كل!شذاللهرسولإلىردوني:يقولكانهارباكانلماأنهوردوقد.اعترافهعنرجوعافراره

.)!(قاتليغيرأعليضاللهرسولانوأخبروني،نفسيمنوغرونيقتلونيقوميفإن

.(363/)4الحاكمورواه.(1/8)احمدالإمامورواه.()26الحدودفيمسلمرواه)1(

تخريجه.سبق)2(

."...الخطأامتيعنوضعاللهإن":بلفظ(063/)1ماجهابنرواه)3(

.()24الحدودفيداودابورواه)5(.الحنل:الرضا)4(

الضحيح.فيمسعردابنعنن!رفوعاوروي،الئوطيئعنهوسكت،عدفيابنورواه.(/36)4الحييرتلخيميىفيحجرابناورده)؟(

بالزنىزوجهارماهاالمرأةوهذه،(5مي!)955ماجهابنورواه.()13اللعانفيمسلمورواه.(217/)8البخاريرواه)7(

.قالالذيعيقةاللهر!ولقالفلذا؛بهائهتالذيبالزجلاشبهولدافولدتسفمما!افيرصصلوفرقفلاعنها

.(61/)4احمدالإمامورواه.()0442داوابورواه"8(
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فيوضعصدرهإلىتبلغحفرةالارضفيللزانييحفران:الزناةعلىالحدإقامةكيفثة-6

عددهميقللاالمسلمينمنوجماعة،نائبهأوالإمامبمحضريموتحتىبالحجارةويرمىفيها

.21:النور]<المؤمخينمنطايفهعذابهماوليمثهد>:تعالىلقوله؛انفاراربعةعن

تنكشف.لئلاثيابهاعليهاتشدانهاغيركالرجلوالرأة

الخمر.وشربالقذفحدكيفيةفعلى،المخصنلغيرالجلدوأما.الرجمإلىبالنسبةهذا

:أتنبيهالث]

من":اعلم!لقوله؛المحصنوغيرالمحصنبينفرقبلاالموتحتىالرجمالفواطحذ.

عنقتلهماكيفيةاختلفتوقد.)1("بهوالمفعولالفاعلفاقتلوالوطقومعمليعملوجدتموه

عباسابنوقال.بالحجارةرجماقتلهمامنومنهم،بالنارأحرقهمامنفمنهمالصحابة

.بالحجارةيتبعانثممنكسينمنهبهماويرمىالقريةفيبناءأعلىينظر:فيهما

محرمةفاحشةلإتيانهوسجنضربمنالتعزيرأنواعبأشدتعزيرهوجببهيمةاتىمن.

وتقتليقتلأنهفياثاروردتوقد،فطرتهلانحرافمقرماالبنديدالتعز-ئروليكون.بالإجماع

فيهالماذونبالتعزيرفيكتفى،حبةبهتقومثبوتاتثبتلماثارانهاغيراتاهاالتيالبهيمةمعه

.القسادإصلاحيكفلبماللامام

فعلئهن>:تعالىلقوله؛محصنينكاناودو،فقطالجلدفحدهمازنياإذاوالأمةالعبد.

الجلدتعينينصفلاالموتكانولما.[25:الئساء]<العذالمح!مىالمخصنتعلىمانصف

الرجم.دونجلدةخمسين

عنه:اللهرضيعليلقول؛الإمامإلىأمرهمايرفعأنوله،أمتهأوعبدهيجلدأنوللشيد

بذلكفأخبرت؛دمهافيفوجدتهاالحدلأجلدهازنتسوداءأمةإلىا!راللهرسولأرسلني

اذا":ايركرالتبيوتول.)2("خمسينناجلدهانفاسهامنتعائتإذا":نقال!وايهنناللهرسول

.)3("عليهايثربولاالحدفليجلدهازناهافتبيناحدكمامةزنت

الشرقة:حذفي:الرابعةالمادة

منزلااودكانااحذيدخلكأنالاختفاءوجهعلىالمحروزالمالاخذالسرقة:تعريفها-1

صحيح.وهو(14و6)الرمذيورواه.(2!)داودابورواه)1(

مرضها.منخرجت:تعائتومعنى.(1/136)احمدالإمامرواه)2(

.(3/016)الدارقطنيورواه.(!1)الترمذىورواه.(8/123)البخاريرواه)3(
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ذلك.ونحوذهئاأو،حباأوثيائامنهفيأخذ

والشارقةوالشارق>:بقولهتعالىاللهحرمها،الكبائرمنكبيرةالسرقة:حكمها-2

رسولولعن.[38:المائدة]<حكنمعيلبزواللهاللهمننبهلاكسبابماجزاءمايديهمافاقطعوا

صاحبهاعنونفى.)1("يدهفتقطعالبيضةيسرقالسارقاللهلعن":فقالمرتكبهاظ!فالله

صتنيإ%وقال.)2("مومنوهويسرقجنالشارقيسرقلا":!اظ!فقال،فعلهاحينالإيمان

فاطمةسرقتلوبيدهنفسيوالذي":أحدكلعلىيقام،اللهحدودمنحاانهايبانفي

.)3("يدهالقطعتمحمدبنت

سرقبانهالصريحالسارقباعترافإما:أمرينباحدالسرقةتعبت؟السرقةتثبتبم-3

.سرقانهيشهدان،عدلينبشهادةوإما،تهديدأوبضربإلجاءإليهيلجألماعترافا

يلقنأنيستحبقدإذ؛فقطالمسروقضمانعليهوإنما،يدهتقطغفلااعترافهفيرجعوإن

.1(استطعتممابالسنبهاتالحدودادرووا":ظ!فيلقوله؛المسلميدعلىحفاطاتلقيناالإنكار

التالية:الشروطتوفرالقطعوجوبفييشترط:القطعشروط-4

ومن."ثلاثةعنالقلمرفع":لحديث،بالغان،عاقلا،مكلفاالسارقيكونأن-1

والصبي.،المجنونلينهم

بمزو!أوزوجاولا،لهولداولا،المسروقالماللصاحبوالداالسارقيكونلاأن2-

ماله.فيحقوقمنالاخرعلىمنهمالكللما

رهنهسرقكمنالشبهاوجهبايالمسروقالمالفيملكشبهةللسارقيكونلاأن-3

.عندهالمستاجرمنأجرتهأو،عندهالمرتهنمن

فيدينارربعبالغايكونوان،مثلامزمارااو،خمزالامبجاممالاالمسروقيكونأن-4

.)4("فصاعدادينارربعفيإلاالسارقيدتقطعلا":ظ!آلقوله؛القيمة

ذلكونحوصندوقأو،حطيرةاو،دكاناو،كدارحرزفيالمسروقالماليكونأن-5

.حرزايعتبرمما

ويفرصاحبهيديبينمنالشيءيختطفانوهيالخلسةوجهعلىالماليؤخذلاأن6-

هاربا.به

.()2383ماجهابنورواه.(63/)8النسائيورواه.()1الحدودفيمسلمورواه.(991.002/)8البخاريرواه)1(

.(115/)2الدارميورواه.(243/)3احمدالإمامورواه.(46.65/)8النسائيورواه.()2625الترمذيرواه)2(

.(1)الحدودفيمسلمرواه)4(.()9الحدودفيمسلمرواه)3(
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علىالاخذوهوالانتهابوجهعلىولا،والقهرالغلبةوجهعلىالأخذوهوالغصباو

.)1("قطخمختلسولامنتهبولاخائنعلىليس":ا!رقوله؛الغنيمةوجه

:حقانإدانتهبعدالسارقعلىيجب:السارقعلىيجبما-5

فهوالمسروقالمالتلفوإن،موسراكاناو،بيدهكانإنالمسروقالمال)2(ضمان-1

منه.سرقهلمنذمتهفي

توفرلعدمالبطعيجبلموإذا.تعالىاللهمحارمالحدودإذ:تعالىللهكحق،القطع-2

.معسرااوموسراالسارقكانوسواءكثيرااوْكانقليلالصاحبهلارمالمالفضمان،شروطه

:مسعودابنلقراءة؟الكفمفصلمناليمنىالسارقكفتقطعان:القطعكيفئة-6

.الدمفينقطعالعروقافواهتسدمغلئيزيتفيبغمسهاتحسمثم"ايمانهما"فاقطعوا

.)3(للعبرةالسارقعنقفيفترةتعلقانويستحب

قيمتهتبلغلامالفيولا،محروزغيرمالسرقةفياقطعيجوزلا:فيهقطعلاما-7

اذاالثمرثمنعليهيضاعفوإنما،نخلمنتمرفياو،شجرفيثمرفيولا،دينارربع

.بالضربويؤدب)4(خئنةمنهانبخذ

تؤخذالتي)5(الحريسةعنسئلوقد!آلقوله؛شيءعليهفليسبطهفيياكلهماوأما

بلغإذاالقطعففيه)6(عطنهمناخذوما،نكالوضرب،مرتينثمنهافيها:قالمراتعهامن

اكمامها؟فيمنهااخذومافالثماراللهرسولياوقيل،)7("المجن.ثمنذلكمنيؤخذما

وضربمزتينثمنهفعليهاحتملوما،شيءعليهفليسخبنهنيتخذولمبفمهأخذمن":قال

.)9("المجنثمنذلكمنيؤخذمابلغاذاالقطعففيه)8(اجرانهمناخذومن،نكال

.وصححاهحبإنوابن(مهـ81)الترمذيرواه)1(

دونالموسريضن:مالذوقال،بالضانوالشافعياحمدفقال؟المسروقالمالضانعليهفهل،يدهتقطعالسارقفىاختلف)2(

ضعي!.الحديثانغير.،عليهكزمفلاالسارقعلىالحاأيئمانا!:!رشالرسولقول؟عليهضانلا:حنيفةأبووقالالمعسير

.!عنقهفيفعلفثبهاامرثم،فقطعتسارقيبيدامر!زشالنبيان!:ضعيصبسندالترمذيروىلما)3(

والتخز-كأ.للاذخارجمعه:المقصود)4(

الحيوانالت.رعياماكنمناليهاوما،والجباليكالغاباتالرعيموضعمنتؤخذالئاة:الحريسة)5(

والبقر.والغنمالإبلايواءمكان:بهوالمراد،للغنمالمراحوهو،الإبلبروكموضع:العطن)6(

الثمر.تجفيف!موضعوهو:أجرانوالجمعالجرن)8(.اللاحمنوقىمااوالترس:المجن)7(

وصححه.والحاكموحسنهوالترمذيجمحناهماجهابنورواهوالنسائياحمدالإمامرواه)9(
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]تنبيهات[:

وجبإليهرفعهوإن،قطعفلاالشلطانإلىيرفعهولمالسارقعنالمالصاجبعفاإذا.

قال،)1("بهياتينيانقبلكانفهلا":كل!ظرلقوله؛ذلكبعداحدشفاعةتنفعهولمالقطع

عليه.للحكمم!ي!نداللهرسوللدىوحضورهالشارقإدانةبعدالسارقعنيعفوأنأرادلمنذلك

شفاعتهحمالتمن":اير!قوله؛السلطانإلىوصلتإذاالحدودفيالشفاعةتحرم.

فياتشفع":ل!لأسامةاعل!!روقوله.)2("أمرهفياللهضادفقد،اللهحدودمنحددون

.)3("؟اللهحدودمنحد

المحاربين.حكمأموالهمويأخذأهلهاويقتلالمنازلعلىيسطوالذيالرجلحكم.

المحاوبين:حدفي:الخاهسةالمادة

الئاس!وجوهفيالسلاحيشهرونالمسلمينمننفر:هنابالمحاربينالمراد:تعريفهم-1

.وقوةشوكةمنلهمبماأموالهمواخذوقتلهمالمارةعلىبالشطوطريقهمفيقطعون

هي:المحاربيناحكام:حكمهم-2

جهادوقتالهم،قوتلواأبواوإنتوبتهمقبلتتابوافإن،التوبةمنهموتطلبيوعظواأن-أ

تعالى:قوله؛فشهيدالمسلمينمنقتلومن،هدرفدمهمنهمقتلفمن،تعالىاللهسبيلفي

.[9:]الححرات<اللرأمرالى+تفىءحتئتبشالتى>ققتلوا

وااليدينقطعاوالصلباوبالقتلاماالحذعليهأقيمتوبتهقبلالمحاربينمنأخذمن-ب

الارضفىويسعؤنورسولهوالله!كاربرنالذينجزتراالنما>:تعالىقوله؛النفيأوالرجلين

مفسنؤاأؤفل!منوازجلهمايديرتقظعأؤيصئبواأؤيقنداأنفسا!ا

وقتلواالضدقةإبلاخذواائذينبالعرنييناعر!راللهرسولفعلهولما.[33:المائدة]<الأرض

.)4(وفزواراعيها

،قتلواإذايقتلونانهمالعلماهلبعضويرى.بهمالعقوباتهذهإنزالفيمخبرفالإمام

دمايصيبوالماذايسجنونأووينفون،اموالااخذوااذاخلافمنوارجلهمايديهموتقطع

.يتويواحتىمالاولا

.ابرودوابنا!!وص!.(835)الموطافيمالكورواه.(!ه/6)احمدالإمامرواه1()

وصححه.(2/27)الحاكمورواه.()7935داودابورواه)2(

.(0143)الترمذيورواه.(4373)داودابوورواه.(213/)4البخاريرواه)3(

اقسامة.كتاب(9)ومسلمالحدودكتاب()15البخاريرواه)4(
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للسلطانارواحهموسلمواانفسهممنالحرابةتركوابانعليهميقدرأنقبلتابواإذا-بر

والاموالالدماءفيفيحاكمونالعبادحقوقعليهم:بقي،تعالىاللهحقعنهمسقط

ذلككلاذ؛عنهميعفىأو،الديةمنهمتقبلانإلاالارواحفيويقادونالاموالفيضمنون

غفواللهأرنفاغلمواعلمتقدرواأنقتلمنتابوأالرثإ،>:تعالىلقولهجائز

نإاموالمناخذوامايغرماو،)1(الإمامعنهميديانمنمانعولا.[و4:المائدة]زحيم<

حوزتهم.فيولابايديهمتكنلم

)2(:البغياهلفي:السادسةالمادة

معقولسائغبتاويلالإمامعنتخرجوالترنالشوكةذاتالجماعةهمالبغياهل:عريفهئم

عنه.ويخرجونطاعتهويرفضونفيتعصبون،وظلمهحيفهاو،الامامكفريطنواكان

اسبابوعن،منهينقمونعمافيسالونبهمويتصلالإماميراسلهمان-1:أحكامهم

الشبهمنشبهةادعواوإن،الإمامازالهالغيرهماوْ،لهممظلمةذكزوافإن،عنهخروجهم

قبلتالخقإلىفاؤوافإن،فيهادليلهلهموذكر،منهاالخقوجهوبينلهمالإمامكشفها

اقنتثواالمؤفينمنطايفنانوءان>:تعالىلقوله؛المسلمينكافةمنوجوباقوتلواابواوإنفيئتهم

.[9:]الحجراتاللو<أمرإلى+تفىءحتئتتنىاتتىفقعلواالاخريعلىإفسهمابغتفمانبينهمافاصلحوا

وإنما.المدمرةالمدافعاوبالطائراتكالقصفيبيدهمانشانهمنبماقتالهمينبغيلا-2

فقط.التسليمعلىويرغمهمشوكعهميكسربمايقاتلون

اموالهم.مصادرةولانسائهمولاذراريهمقتليجوزلا-3

هاربمدبرقتلولااسيرهمقتليجوزلاكما،جريحهمعلىالإجهازيجوزلا-4

بابهاغلقومن،جريحعلىيجهزولا،مدبريقتلنلا)":الجمليوم!نهعليقول؛منهم

.)و("امنفهو

الحق؛إلىوالرجوعالتوبةسوىبشيءيطالبونولامنهميقادفلاوانهزمواالحربانتهت-إذا5

.[و:]الحجرات<المقسطينيحمثاللهإنوافسالوآبالعدلتتنهمافأضلواتفافمان>:تعالىلقوله

فهما،تاويلبدونمنصباومالاولعصبيةالمسلمينمنطائفتاناقتتلتإذا:[تنبيه]

.للاخرىومالينفسمنا-هلفتمامنهماواحدةكلوتضمن،معانلالمتان

.والاعتداءالظلمهو:البغيئ)2(.[العربلسان[الد!ةعنهميدفع:عنهميدي)1(

والبيهقع.والحاكمشيبةابيابنبمفاهوروىمنصوليبنسعيدرواه)و(
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:حذايقتلمنبيانفي:السابعةالمادة

حذايقتلمن/الحدود

ا-المرتذ:

إلىأومثلااليهوديةأوكالنصرانيةاخردينإلىالإسلامدينتركمنهوالمرتد:تعريفه1-

.مكرهغيرمختارعاقلوهووالشيوعيينكالملحدين،دينيغير

فيعليهويشدد،ايامثلاثةالإسلامالىالعودةإلىيدعىانالمرتدحكم:عمه2-

)1(."فاقتلوهدينهبدلى"منا!بر!ر:لقوله؛حدابالسيفقتلوإلاالإسلامإلىعادفإن،ذلك

بالنفس،والنفس،الزانيالثيب:ثلاثبإحدىإلامسلمامرىءدميحللا":ا!سوقوله

)2(."للجماعةالمفارقلدينهوالتارك

مفابرفييدفنولاعليهيصلىولايغسلفلاالمرتاقلاذا:القتلبعدحكمه-3

للائة؛العامةالمصالحفييصرفللمسلمينفيئايكونمالمنتركومايورثولا،المسلمين

ورسوله-باللهكفروأإنهق!قبزهعلىلقئمولاأبداماتئنهماحدعلى+لقحل>ولا:تعالىلقوله

المسلمولاالمسلمالكافريرث)"لاا!ر!ر:الزسولوقول،:64[التوبة<]فسقوتوهئموماتوا

.هذهالمرتدأحكاممنذكرناهماعلىالمسلمونأجمعوقد.)3("الكافر

رسلهمنرسولاسباو،تعالىالفهسبمنكل:لاعتقادات1والاقوالمنيكفرما-4

كفر.فقدالسلامعليهمملائكتهمنملاكاأو

يأنينبياانزعماو،المرسلينمنرسوليرسالةاوتعالىاللهالوهيةاوربوييةانكرمنوكل

كفر.فقدا!محفدسيدناالتبيينخاتمبعد

الحبئأوالصيامأوالزكاةأوكالضلاةعليهاالمجمعالشرعفرائضمنفريضةجحدمنوكل

كفر.فقدمثلاالجهادأوالوالدينبوأو

شربأوكالزنى،الشرعمنبالضرورةمعلوئاتحريمهعلىمجمعامحرمااستباحمنوكل

كفر.فقدمثلاالسحرأوالنفسقتلأوالسرقةأوالخمر

كفر.فقدحرفااومنهايةأوتعالىاللهكتابمنسورةجحدمنوكل

رحيما،،بصيرا،سميعا،عليضا،حياككونهتعالىاللهصفاتمنصفةجحدمنوكل

.(4/75)البخاريرواه)1(

.(2045)ودذاابرورواه.(533)ماجهابنورواه.(7/29)النسائيرواه)2(

.(4/96)الدارقطنيورواه.(4/345)الحاكمورواه.(5/202)احمدالإمامرواه)3(
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فقدكفر.

رمىاواحتقرهاوبذلكتهكماوسننهاوفرائضهفيبالديناستخفافااظهرمنوكل

كفر.فقدواحتقارالهاهانةبرجلهداسهأوقذبىفيبالمصحني

معنويانوالنعيمالعذاباوْ،القيامةيومنعيمولاعذابلااناوبعثلااناعتقدمنوكل

كفر.فقدفبا

كفر.فقدالأولياءبعضعنتسقطالعبا؟ةاناو،الأنبياءمنافضلالأولياءانقالمنوكل

ورسوله-وءاينه-أبأدله<قل:تعالىاللهقولبعدللمسلمينالعامالإجماعكلههذاوادله

الايةهذهفإن.66[،65:التوبة<]إيمت!ءبعدكفزتمقدتعنذررا*لاتستهزءونكتم

كفر.فقدرسولهاوسريعتهاوصقاتهأوباللهاستهزاءاظهرمنكلانعلىدالة

ثلائا،يستتابانهذكرهتقدممابسببكفرمنحكئم:ذكرمابسببكفرمنحكم-5

المرتد.حكمموتهبعدوحكمه،حداقتلوإلامعتقدهاوقولهمنتابفإن

توبته.تقبلولا،الحالفييقتلفإنه)1(رسولهاوتعالىاللهسبمنالعلماهلوامسنى

عبدهمحمذاواناللهالاإلهلاأنفيشهدتقبلوتوبتهيستتابأنهيريالعلمأهلوبعض

اليه.ويتوبتعالىاللهويستنر،ورسوله

فلابالإيمانمطمعنوقلبه،تهديداوضربتحتمكرهاالكفركلمةقالمن:[تنبهأ

يالكفرلثرحمنولبهنبآلإيننمطمبنموقفب!اتحرهمنالا..<:تعالىلقوله؛عليهشيء

6011:النحل].<...صدرا

الزفديق:-ب

ينكراوبالبعثيكذبكمن،الكفرويخفي،الإسلاميظهرمنهوالزشديق:تعريفه-1

وابذلكيجهرأنيستطيعولا،تعالىاللهكلامأنهبالقرآنيؤمنلااو،بر!امحمدانبيتا

ضعفه.اولخوفهبهيصرح

وهويستتاب:وقيل،احاقتلحالهوعرفتعليهعثرمتىأنهالزنديقحكم:حكمه-2

لاانهمنأحكامهسائرفيالمرتدحكمموتهبعدوحكمه،قتلوالاتابفإن،وأولىأحسن

عليه.يصلىولايغسل

داودابوروىماودليلهم،يستتابولايقنل!زشالنبيئسثمنانيرونائذينهمتعالىاللةرحمهئمالمالكيةالفقهاء)1(

.هدزادمهافجعل!الرصولوأخبرفقتلها!زشاللهرصولتشتمولداملهكانثأعمىرجلاأنمن:والنسائئ
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الساير:-ب

ول.ويعملالسحريتعاطىمنالشاحز:تعريفه-1

الأقوالمنيقولهمااوالأعمالمنيأتيهماكانفإنعملهفيينظرأفهالساحرحكم:حكمه-2

ليسيفولهاويفعلهماكاند!ان،)1("بالسيفضربةالساحرحد":ا!و!رلقوله؛يفتلفإتهبهيكفر

بهيكفرماقولأوفعلمنيخلولالاع!نه؛قتلوإلاتابفإن،ويستتابيعزرفإنه،بهيكفرمافيه

.[201:البقرة]<تكفزفلافتنةنخنانمايقولاحتئأحدمقيعقمانرما>:تعالىاللهقوللعموم

.[201:البقرة]<ظقمفالأخرةفيلامااشترلهلمنعلمواولقد>:!وقوله

:الضلاةتارد-د

لها.اجحراو،تهاوناالخص!الصلواتالمسلمينمنليركمنهواورةتارك:تعريفه-1

منيبقىانإلىويؤخر،بهاالأمرعليهويكرربهايؤمرانالصلاةتاركحكم:حكمه-2

تابوافإن>:تعالىلقولهحداقتلوإلاصلىفإن،لركعةيتسعماللصلاةالضروريالوقت

!إصط!:الرسولوقول.[11:التوبة]<الديننىف!خونكئمالز!ا-وءاتواالضلاهوأقاموا

ويقيموا،اللهرسولمحمداوان،لله1الاالهلاانيشهدواحتىالناساقاتلان"أمرت

.)2("الإسلامبحقإلاواموالهمدماءهممنيعصمواذلكفعلوافإذا،الركاةويوتوا،الصلاة

:أتنبيهاتأ

الصلاةمنامتنعإنثم،ركعةلصلاةيتسعماالوقتمنيبفىأنإلىالصلاةتاركتأخير.

تعالى.اللهرحمهماحمدمذهبأ2لامثلاثةوتأخيره؛مالكمذهبهو،حداقتل

بمابالإقرارإلَّاتابإنتوبتهتفيللابالضرورةالدينمنمعلوماجحودهبسببارتدمن.

ذنبه.منوالاستغفاربالشهادتينالنظقعلىزيادةبهجحد

العفوبةأنه:حدايفتلوالساحروالرنديقالمرتدفيقولنافي"حد"بكلمةالمراد.

التيبجنايتهشرعايفتلبمعنىفهي."بالسيفضربةالساحرحد":ابر!ركفوله،الشرعية

ولايورثفلا،هئناكماكافراماتومن،كفركلهاوهيلسحر1أولزندقة1أوالردةهي

المسلمين.مفابرفييدفنولاعليهيصلى

قالبهوبالعمل،ضعيفوالمرفوعصحيحوالموقوف،وموقوفامرفوعا.(/114)3الدارقطنئيورواه(ك!1)0الترمذيرواه)؟

أجيعين.عنهمورضيتحالىاللهرحمهئموالئابعينالصحابةمنالكيرقبلهمومنواحمدوالافعئمالك

.(8026.م!2)6الترمذيورواه(14/)5النسائيورواه.(36.)34الإيمانفيمسلمورواه.(13/)1البخاريرواه)2(
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التعزير:في:الثامنةالمادة

النفي.اوالمقاطعةاو،الشتماو،بالضربالتاديب:التعزير:تعريفه-1

وذلك،كفارةولا،حذالهاالشارعيضعلممعصيةكلفيواجاالتعزير:حك!-2

لقظبغيرالمسلمكسبأو؛قبلتهاأوالأجنبيةكلمسأو،الفطعنصابتبلغلمائتيكالسرقة

مثلا.عضوكسراوجرحبغيرضربهاوالقذف

هي:التعزيرأحكام:احكامه-3

يجلدلا":ا!وبدالرسوللقول؛بالشوطضربابعشريتجاوزلاأنضرئاكانان-1

.)1("تعالىاللهحدودمنحدفيإلاأسواطعشرةفوقأحد

فيكافياالشتمكانفإذا،يناسبهاماحااتلكلويضعالتعزيرفيالسلطانيجتهدأن-2

الحبسعنبهاكتفىكافياوليلةيومحبسكانوإذا،بشتمهاكتفىتأديبهأوالمخالفردع

منالمقصودإذ؛وهكذاالقادحةالغرامةعنبهااكتفىتردعالبسيطةالغرامةكانتوإذا،أكثر

إنك":بقولهذرأباا!!اللهرسولأدبفقد.والانتقامالتعذيبلاوالتأديبالئربيةالتعزير

.)3("تجارهكاللهاربحلاالمسجدفيواشترىباعلمنقولوا":وقال.)2("جاهليةبكامرؤ

أمركما.)4(لهذا"تبنلمالمساجدفإنعليكاللهردلا":المسجدفيضالةنشدولمن

ناالمخعثينوامر.)3(بذلكمنهمواكتفى،عذربلاالجهادعنتخلفواالذينالثلا*هةبمفاطعة

خبنةاتخذمنعلىالغرامةوضاعف،)6(وليلةيوئاتهمةفيرجلاوحبسالمدينةعنل!عدوا

وائذي،ا!و!عنهالثابتالتعزيرائواعمنذلكغيرإلى..)7(التخلفي-نرللمائذيالتمرمن

وترلمته.المسلمتأديبمنهالمقصودكان

***

.(1026)ماجهابنورواه.(1463)الترمذيورواه.93()الحدودفطداودابوورواه.9()الحدودفيمسلمرواه)1(

.2671()الترمذيورواه.93(.38)الايمانفيمسلمرواه)2(

.25821()العمالكنزفيورد)4(.52(2/)الزوائدمجمعفيالهيثمياورده)3(

.(4/201)الحكامورواه.(3635)داودابورواه)6(.التوبةكتاب9()مسلمصحيهحانظر)5(

وصخحه.والحاكم،وخنهالترمذيرواه)7(
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والشهادات،القضاءاحكامقي:عشرالثانيالفصل

:موادثلاثوفيه

:القضاءفي:الأولىالمادة

وتنفيذها.الشرعيةالأحكاميبانااتضاء:تعريفه-1

بلادمنبلدكلفيينصبانالإمامفعلى،الكفايةفروضمناقضاء:حكمه2-

يحللا)ا:اعدو!تلقوله؛بهاالرعيةوإلزام،الشرعيةالأحكامتبيينفيعنهينوبقاضياولايته

.)1("احدهمعليهمامزواالاالأرضمنفلاةفييكونوننفرلثلاثة

نيابةهواذ؛شا"ناواعظمهاالمناصباخطرمناقضاءمنصب:القضاءمنصبخطر-3

خطورته،إلىونبه،!اظغاللهرسولمنهحذرفلهذا،ايرو!رلرسولهوخلافة،تعالىاللهعن

ثلاثة:القضاة"):اير!وقال)2(."سكينبغيرذبحفقد،الناسبينقاضياجعل"من:بقوله

ورجل،بهوقضىالحقعرففرجلالجنةفياذيفأما؛النارفيواثنانالجنةفيواحد

.)3("النارفيفهوجهلعلىللناسقضىورجل،النارفيفهوالحكمفيوجارالحقعرف

غيرمناعطيتهاإنفإنك،الإمارةتسأللاسمرةينالرحمن)"ياعبد:الرحمنلعبدوقال

سيحرصون":ا!وشوقوله.)4("إليهاوكلتمسألةعنأعطيتهاوإن،عليهاأعنتمسألة

.)5("القاطمةوبش،المرضعةفنعم،القيامةيومندامةوستكونالإمارةعلى

لرجلاو،طلبهلرجلالقضاءمنصبيسعدانينبغيلا:يطلبهمنالقضاءيولىلا-4

مستخفالايظلبهالاعطيمةوأمانة،ثقيلةتبعةااتضاءلان؛عليهالحصولعلىيحرص

والبلادالدينفسادمنذلكوفي،بهاويعبث،يخونهاأنيؤمنلا،بحقهامستهين،بشأنها

أحداالعملهذانوليلاواللهإنا)":اعلإيراللهرسولقالولذا،يظاقولايتحمللاماوالعباد

."أرادهمنعملناعلىنستعمللنإنا":ا!وقال.")6(عليهيحرصأحداأويسأله

.(9358)داودابوورواه.(302و1/181)احمدالامامرواه(ا)

.(2313)ماجهابنورواه.(2/212)احمدالإمامرواه)2(

مسليمصحيحفيشاهدالهانغير،ضع!سندهوفي.(1/23)الحاكمورواه.(01)الخراجقيداودابورواه)3(

."القيامةيومبهيانيغلولاذلككان،فوقهفمامخيطافكتشاعملعلىمنكماستعملناهمنن":(03)الإمارة

الإمامورواه.(9152)الترمذيورواه.(9292)داودابوورواه.(13)الامارةفيمسلمورواه.(8/915)البخاريرواه)4(

.(9/97)البخاريرواه)5(.(5/62)احمد

.الإمارةكتاب(14)ومسلمالأحكامكتاب(7)البخاريرواه)6(
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الاتية:الصفاتفيهتوفرتمنالاالقضاءمنصبيولىلا:الفصاءتوليةشروط-5

،)1(العدالة،بهيقضيمامعرفة،والسنةبالكتابالعلم،الحرية،البلوغ،العقل،الإسلام

.)2(متكلمابصيراسميغايكونوأن

غيرمنقويايكونان:التاليةالادابيلتزمانالقضاءتوئىمنعلى:القاضيآداب-6

يكونوأن.حقصاحبيهابهولا،نلالمفيهيطمعلاحتى،ضعنيغيرمنوليئا،ععني

غيرفيورويةاناةذايكونوان،الخصومسفهاءعليهيتجرالاحتىمهانةغيرفيحليما

.بغيرهاستخفافولا،بنقسهاعجابغيرفيبصيرةذافطنايكونوان،إهمالولامماطلة

.الشهودعنيضيقولا،الخصوميسعفسيحاالبلدوسطفيمجلسهيكونوان

شيءفياخردونخصمايؤثزفلا،عليهوالدخول،ومجلسه،ونظره،لحظهفيالمتخاصمينلمنيعدل

عليه.يشكلفيمايشاورهموأن،والسنةبالكتابالعلموأهل،الفقهاءمجلسهيحضروأن.ذلكمن

وهي:،عنهاولعيدمحعيرةاموزايتحاشىاناقاضييلزم:تحاشيهالقافييلزمما-7

وا،حراو،عطشاو،جوعاو،مرضمنبتاثرشاعراو،غضبانوهويحكمان-1

.)3("غضبانوهواثنينبينحاكميقضينلا":ا!لقوله؛كسلاو،سامةاو،يرد

.شهودحضوربدونيحكمأن-2

والزوجة.والوالدكالولدلهمشهادتهتفيللالمنأو،لنفسهيحكمأن-3

.)4("الحكمفيوالمرتشيالشاشياللهلعن":ا!2!لقوله؛حكمعلىرشوةيفيلأن-4

علىاستعملعاهمن":ا!ر!قوله؛القضاءتوليتهقبليهاديهيكنلمممنهديةيقبلان-5

.)5("غلولفهوذلكبعدأخذهفمارزقافرزقناهعمل

يلى:مامنصبهاختصاصتحتويدخل،اقاضيولايةتتعاول:القاضيولاية-8

يرضيبصلحاو،نافذةباحكام؟والقضاياالدعاويسائرفيالمتخاصمينبينالقصل-أ

ضعفها.أوالحججخفاءاوالبيناتتعارضعندالطرفين

اهله.الىالحقوإيصال،والمظلومينالحقاهلونصرة،والمبطلينالظلمةقهر-ب

.والجراحاتالدماءفميوالحكم،الحدودإقامة-ج

.القضاءبوظيفةاخلالهلعدم؟لازئاليم!البصراشتراط)2(.الذنوبمنبذنبفاستيغيريكونان)1(

بصخته.قاضيةوشواهدمتابعاثوله(2/177)احتدالإمامرواه)3(

.(2315)ماجهابنورواه.3573()داودابورواه)5(.(2/387،388)أحتدالإماممسند)4(
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ذلك.إلىوما،والنفقات،والطلاق،الأنكحةفيالنظر-د

عليهم.ومحجوروغيبومجانينيتامىمنالراشدينغيرأموالفيالنظرهـ-

وغيرها.،ومرافقطرقاتمنالبلدفيالعامةالمصالحفيالنظر-و

.البلادمنأثرهوإزالةوتغييرهالمنكرعنوالنهيئ،بفعلهالناسوإلزامبالمعروفالأمر-ز

.والأعيادالجمعةإمامة-ح

إلىالحقوقإيصالإلىالقاضيبهايتوصلالتيالحكماداة:؟القاضييحكمبم-9

وهي:،اربغاصحابها

.)1("فارجمهااعترفتفإن)":ع!اكل!لقولهحقمنفيهعليهالمذعىاعترافوهو:الإقرار-1

.)2("أنكرمنعلىواليمينالمدعيعلىالبينة":ابر!رلقوله؛الشهودوهي:البينة-2

لقول؛ويمينفشاهديكونالمفإناثنانالشهودوأقل.)3("يمينهأوشاهداك":اظدصوقوله

.)4("وشاهدبيمينقضىعداظ!النبيإن":انثععباس!ابن

المدعيعجزفإذا،"انكرمنعلىواليمينالمدعيعلىالباخة)):اروهـكصلقوله:اليمين-3

.الدعوىمنوأبرأهواحدةيميناعليهالمدعىحلفالبينةإحضارعلى

يقولبأنالقاضيإليهفيعذر،يحلففلماليمينعنعليهالمدعىيخلأنوهو:النكول-4

مالكا،أنغير.عليهقضىأهىفإن،عليكقضيتتحلفوإلاسبيلكخليتحلفتإن:له

له،قضىحلففإذا،المدعيعلىاليمينتردالنكولحالفيأنهيرى،تعالىاللهرحمه

للذمة.وأبرأ،للحكمأحوطوهو"القسامةفيالمدعيعلىاليمينرد":ا!رظصالتبيأنوحجته

:يقولثم،يديهبين،)5(اجلسهماالحضصمانحصرإذا:وطريقتهالحكمكيفئة-01

منالمدعيفرغفإذا،بأسفلادعواهعرضفيأحدهماابتدأحتىسكتوإذا؟المدعيأ!هكما

حكمبهاأقرفإذا.؟الدعوىهذهفيتقولما:عليهللمدعىقالبئنةمحزرةدعواهعرض

منمدةطلبوان،بهالهحكمأحضرهافإن،لئنتك:للمدعيقالأنكروإن،بهاللمذعي

للمدعىقال،بينةيحضرلموإن،إحضارهافيهيمكنهأجلالهضرب،فيهايحضرهاالزمن

عليه،قضىيحلفلملنصبانه:إليهأعذرنكلوإن،سبيلهخلىحلفوإن،يمينك:عليه

له؛قضىحلففإذاالمدعيعلىاليمينيردأنيستحسنأنهغير،عليهقضىنكلوإن

.()9254ماجهابنورواه(21).اقصاهآدابفىالنسائيورواه.()255الحدودفيمسلمورواه.(134/)3البخاريرواه)1(

صحيحه.فيمسلمرواه)4(.(61)الأيمانفيمسلمرواه)3(.صحيحبإسناد(123/)8الببهقيرواه)2(

الحاكم.يديبينيقعدافيالخصمينأن!لمكواللهرسولقضى:قالالزبييربناللهعبدانداودابوروىيا)5(
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اير!رالتبيالىاختصمارجلينان!حهحجربنوائلعنصحيحهفيمسلمروىلماوهذا

فقال،محبأرضعلىغلبنيهذاانالل!رسوليا:الحضرميفقال،وكندي،حضرمي

بينة؟الك:للحضرميا!ر!رالنبيفقال،حقفيهالهوليس،يديوفيارضيهي:الكندي

عليه،حلفماعلىيباليلافاجرالرجل،اللهرسوليا:ففال.يمينهفلك:قال،لا:قال

ذلك.الامنهلكليس:فقال،شيءمنيتوزعوليس

:!تنبيهالطأ

.-الشهادةأي-بهاحكمالشاهدعدالةالقاضيعلماذا-1

وحضورالرجالمخاطبةعلىتفوىبرزةتكنولمحجابذاتامرأةعلىادعياذا-2

.الدعوىحضورفيعنهاينوبمنتوكلأنويكفيها،بالحضورتكلفلم،المحاكم

بكرأبيلقول،ونزاهتهعدالتهفييتهملاحتى،بالبينةبلبعلمهالقاضييحكملا-3

حتىاحدالهدعوتولا،اخذتهمااللهحدودمنحاعلىرجلارايتلو":!حهالصديق

.)1("غيريمعييكون

عنهينيبأنإلاغيبتهفيحكميصدرولا،حضورهوجبحاضرعلىادعيإن-4

عنه.ينوبمنوكلأو،حضورهوطلباستدعيغائباكانوإن.وكيلا

شهيدين.عليهأشهدهوإذا،الحدودغيرفيالقاضيإلىالقاضيكتابيفبل-5

أظن:يفولأوشيءفلانعلىلي:يفولكأن،المدعييحررهالمدعوىتسمعلا-6

عليه.المدعىعلىفيهيدعيبماويجزم،الشيءيسميحتىبل..كذاعليهمحبان

!ر!ا:لقوله؛حلالايحرمولا،الأمرنفسفيحرافايحللاالظاهرفيالقاضيحكم-7

فأقضي،بعفيىمنبحجتهألحنيكونأنبعضكمولعل،إليئتختصمونوإننكم،بشرأناإنما"

.)2("النارمنقطعةلهأقطعفإنما،يأخذهفلاشيئاأخيهبحقلهقضيتفمن،أسمعمابنحو

المتخاصمين؛بينبهالمدعىقسملاحداهمامرجحيوجدولمالبينتانتعارضتإذا-8

)3(.اكلي!بذلكلقضاءالرسول

آنهل!دووائدي،مانعومن،الحاكمبعلمالحكمبجوازقائلفمنالعلماهلبينخلافالمسالةهذهوفي،احمدرواه)1(

حكمآنهتهمةمنيخشولم،يقينثاقطتئاعلمهكاناذاالابعلمهيحكملاالحاكمان-اعلمتعالىوالله-الحقالىالأترب

.971()الموطأفيمالكورواه.(3583)داودأبوورواه.)9716(البخاريرواه)2(.البينةوعدمبهواه

فقسمهباهدينيمنهماواحدكلفبعث!ساللهرصولعهدعلىبعيرااذعيارجلينان:والحاكموالبيهقيئداودابوروى)3(

نصفين.بينهما!سالنبئ
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:السهاداتمب:الثادنالمادة

سمع.او،راىبماصادقاالرءيخبرانالشهادة:الشهادةتعريمن-1

تعالى:اللهلقول؛عليهتعيمتمنعلىكفايةفرنزكادائهاالشهادةتحمل:حكمها-2

وقوله.[282:البقرة]<وانياتانفرجلرجلينيكونالمفإنزطلحممنشهيدئنواسل!ثهدوا>

وقول.[283:البقرة]<قلبهءاهم-فإنهيحتمهاومنافسهدةتيهمواولا>:تعالى

.)1("يسالهاانقبلبشهادتهيانيالذي..الشهداءبخيراخبركمالا":؟إط!الرسول

متهيم،غير،عدلابالغاعاقلامسلمايكونأنالشاهدفييشترط:الشاهدشروط-3

وكاحد،لبعضهمالنسبكعموديشهادتهمتقبللاممنيكونلاان،متهيمغيرومععى

العدووكشهادة،ضرزاعنهايدفعأو،نفعالتفسهيجرالدىوكشهادة،لصاحبهالروجين

ولا،اخيهعلى)2(غمرذيولا،خائنةولا،خائنشهادةتجوزلا":ارور!صلقوله؛عدوهعلى

.)4("البيتلأهل)3(القانعشهادةتجوز

:الشهادةاحكام-4

عنسط!4لمنظلاتلموله؛سماعأو،بروْيةيقيناعلمهبماإلايشهدأنللشاهديجوزلا-1

.)5("دعأو،فاشهدمثلهاعلى)":فقال.نعم:قال"؟الشصم!ترى":الشهادة

موتأوغيابأولرضحضورهتعذرإذااخرشاهدشهادةعلىالشهادةتجوز-2

الحاكم.حكمعليهتوقفاذا،للضرورة

مبرزغيرالشاهدكانإذا،مرضيعدلانهعلى:عدلينبشهادةالشاهديزكى-3

له.تزكيةإلىالقاضييحتاجفلاالعدالةمبززاما،العدالة

التعديل؛جانبعلىالتجريحجانبقدماخرانفيهوجرح،رجلارجلانزكىإن-4

.الأحوطلامبمنه

بذلك.نفسهتحدثهلمنعبرةويكونيردعهبماالزورشاهدتاديبيجب-5

.والعداوةوالعئحناءالإحنة:النمر)2(.(91)الأقضيةفيمسلمرواه)1(

لهم.تابغابوصفه،لهمالمحاباةسببلوجودالبيتاهلعليهينفقالرجلاوالحادم)3(

.("2/)2،(1/181.302)احتدالإمامرواه)4(

ضعيني،بسندعدفيابنورواه)2/49(عراقيلابننالريعهتنزلهفيوكذا.(39/)2للعجلونيالخفاكشففيورد)5(

له.تصحيحهفيوخطئالحاكموصخحه
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:التفاداتانواغ-5

أزبمةعلتهنفأستمثهدوا>:تعالىلفوله؛شهوداربعهنفيهاويتغتن،الزناشهادة-1

الاربعة.دونفيهايكفيفلا.[15:]النساء<منحم

.عدلشاهدافيهايكفيالأمورجميعمنالزناغيرشهادة-2

يكونالتمفمان>:تعالىلقوله؛وامراتينرجلشهادةفيهاويكفي،الأموالشهادة-3

[282:البقرة]<واميالتنفرجلرجلين

اللهرسوذقضى":!ظعباسابنقول؛ويميقشاهدفيهاويكفي،الاحكامشهادة-4

.)1("وشاهل!بيميينا!

اممراتين.شهادةفيهاويكفي،النساءإلاعليهيطلغوالحيفومالاالحملشهادة-5

:الإفرارفي:الثالثةالهادة

عنديلزيدإن:يقولكان،لغيرهذمتهفيبالث!يءالمرءدمترفانهوالإقراز:تعريفه-1

.لقلانهواقلانيالمتاعاوان،معلادرهمالفخمسين

ولا،الصبيولا،المجنوناقرارئقبلولاالبالغالعاقلاقرارئقبل:الاقراريقبلثمن-2

ولبوله،)2(تفدموقدالحديث."ثلاثةعنالقلئمرفع):ء!القولهتكليفهملعدم؛المكروه

.)3("عليهاستكرهوا...وما):اكلق!

لقوله؟لزمهمختارابالغاعاقلاوكانلإنسانبشيءاقرفمن،اللزومالإقرارحكم:حكمه-3

عليها.الحدبإقامةلهاملزمااعترافهااعلندالرسوذفجعل"فارجمهااعترفتفإن...)":الجم!

منها:احكائمللاقرار:الاقراراحكامبعض-4

بحسدالمفلسلاتهاميلزملاالمالىالشؤونفيعليهالمحجورأو،المفلساعتراف-1

ويبفى،عليهيحجرلموكاع!نهاصبحإقرارهقيلإذا-عليهالمحجور-الثانيولأن،الغرماء

المانع.زوالبعدفيسددانهبهاقرامابذمتهما

قالفلو،بالمحاباةيتهئملاعبمهه؛ببثنةإلاللوارثيصحلا:المشرفالمريضاعتراف-2

قصديكونانخشيةمعةيقبللم(..كذاعنديفلانلولديباناعترف):مشرفمريض

تخريجه.)1(سبق

.إقرارهيصخفلاعليهمحجوزااوْممينرغيركانفإنالتصرففيلهوماذوئامميزاكاناذاالصبياقراريصخ)2(

تخريجه.)3(سبق
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نإ:المريضفقول."لوارثوصيةلا)":اعلي!قولهلهذاويشهد،أولادهسائردونمحاباته

وصيةلا":يقول!اظ!والرسول،لهبوصئةشيءاشبهاولادهسائردونكذافلانلولدي

.إفرارهيصحذلكوعند،لوارثهبهأقرماتعبتبينةتقملمما،الورثةيجيزهاأنإلا"لوارث

الزقيققي:عشرالثالثالفصل

:مادتانوفيه

الرن:في:الأولىالمادة

ضدالرقةمنماخوذالمملوكالعبدهو:والرقيق.)1(والعبودبةالملكهوالرق:تعريفه-1

عليه.لهالتيالملكيةبحكمعليهيغلظولاويلينلسيدهيرقالعبدلان؛الغلظة

.[36:الئسدء]<أئننكغملكثوما>:تعالىلقوله؛الجوازالرقحكم:حكمه-2

.)2("يعتقهأنفكفارتهضربهأومملوكهلطممن":ادحالرسولوقول

شعوبأقدمعندوجدفقد،السنينالافمنذالبشربينالرقعرف:ومنشؤهتاريحه-3

السماويةالكتبفيوذكر.والرومانواليونانيينوالهنود،والصينيينكالمصريينالعالم

أفضلنبيناوعلىعليهماالخليلإبراهيمبنإسماعيلأم"هاجر))وكانت،والإنجيلكالتورا؟

إبراهيملروجهاأهدتهاوهيإبراهيمامرأة"لسارة"مصرملكأهداهاجاريةوالسلامالصلاة

.السلامعليهماإسماعيللهفولدتفتسزإهاوالسلامالصلاةعليه

التالية:للاسبابيعودفإنهالرقمنشأوأما

وأطفالها.نساءهااسترقتقهراوعلتهاإخرىجماعةالئاسمنجماعةحارتجافإذا،الحروب-1

.للناسرقيقاأولادهمبيععلىالناسيحملالققركانمافكثيرا،النمر-2

إفريقيا،إلىتنزلاوربامنكبيرةجماعاتكانفقد،والقرصنةبالتلصصالاختطاف-3

البحارينمنالقراصنةكانكما،بأورباالتخاسةأسواقفيوتبيعهمالأفارقةالزنوجوتخطف

فيباعوهمقهروهمفإذا،ركابهاعلىويسطونالبحربعرضالمارةللسفنيتعرضونالأوربيين

أثمانهم.وأكلوابأورباالعبيدأسواق

الاسترقاقوهوفقطواحداسبباإلاالأسبابهذهمنيجزلمالحقاللهدينوهووالإسلام

.()92الإبمانفيمسلمرواه)2(.الناسبعضيصيبحكمىعجزبانه:بعضهم)1(يعرفه



433قلرا/قيقلرا

الإفسادعلىذلكيحملهماكثيراالمنتصرالغالبفإن،بالبشريةرحمةوذلك،الحرببواسطة

لأتباعهالإسلامفأذن،رجالهممنتشفياوالاطفالالنساءفيقتلالانتقامحيبغريزةتأثيرتحت

وأما.ثانياوتحريرهملإسعادهموتمهيدا،أولاحياتهمعلىابقاءوالاطفالالنساءاسترقاقفي

،سلاحأوبمالافتدائهموبينفداءبدونمجاناعليهمالمنفيالإمامخيرفقدالرجالمنالمقاتلة

فمافإئاالوهاقفشذوااثخنتموقىاذآحق+الرقابفضربكفرؤاالذينلقيترفإذا:>تعالىقال،رجالاو

.[4:محثد]سورةأؤزارهأ<الحرئيتضعحتئفدآ!وامابغا

أمةاستثنينانحناذااختلافكبيرالاممعندالرقيقمعاملةتختلفلم:معاملته-4

شيءكلفيتستخدممسخرةالةيكونمنيعدولاالأممتلكعندالرقيقكانفقد،الاسلام

سبب،بلايطيقلاماويحملويضربيجوعكونهعلىزيادة،الاغراضكلفيوتستعمل

والمتاع،الروحذاتالالة)يسمونهوكانوا،الاسبابلاتفهاطرافهوتقطعبالتاريكوىقدكما

.(الحياةبهالقائم

الإسلامحرمفقد،وكرامتهالإنسانبشرفاللأئقةالمعاملةيعاملفإنهالإسلامفيالرقيقاما

بذلك:ناطقةنصوصههيوها،اليهبالإحسانوامر،وسبهاهانتهحزمكماوقتلهضربه

القربئذيوالجاروافسكبنواليتمئالقربوبذيإخشناوبألوالدئين>:تعالىقوله-1

.[36:]الئساء<أئمتكغملكثوماالسبروابقيائجذضوالضاحبالجنبواتجار

كانفمن،أيديكمتحتاللهجعلهموخولكماجوانكمهم":فيهماكلد!الرسولقيل-2

كلفتموهمفإنيغلبهمماتكلفوهمولا،يلبسمماوليلبشهيأكلممافليطعمهيدهتحتأخوه

.)1("عليهفأعينوهم

.)2("يعتقهانفكفارتهضربهاومملوكهلطممن":اكلةص!وقوله

ويشهد،عليهوالحث،ذلكفيوالترغيبالرقيقتحريرالىالعامةالاسلامدعوةهذاوفوق

التالية:الامورلهذا

فيوالحنثكالظهارمخالقاتلعدةوكذلك،الخ!االقتللجنايةكفارةتحريرهجعل-أ

فيه.بالإفطاررمضانحرمةوانتهاك،تعالىباللهاليمين

قال،المالمنبقسطذلكعلىومساعدتهالارقاءمنالكتابةطلبمنبمكاتبةالأمر-ب

مالمنوءالوهمخيزافيهمعلمتثمإنف!توهمايمنكخملكثمضااادنيتنغونوالذين>:تعالى

.93(.38)الإيمانفيمسلمرواه)1(
.الايمانكتاب)92)مسلمرواه)2(
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.[33:الئور[<ءاتعكمالذيالله

تعالى:قال،الأرقاءتحريرعلىللمساعدةالزبهاةمصارفمنخاص!ىمصرفجعل-%

وفوالغرمينالرقابوفيفلوبهموالمؤلفةعلئهاوالعملينوالمسبهينللققر!الصدقت>انما

.[65:التوبة]<!يرعليموأللهالهمففرلصمةالسبيلوائنأللهسيل

رقيتيفيلهنصيباعتقإذاالمسلمفلن،جزءمنهعتىإذاأجزائهبقئةإلىالعتقسريان-د

من)":كل!!لىقال،بكاملهالعبدويعتقلأصحابهثمنهفيدفعالباقيالنصيبعليهيفرنمانامر

شركاءهفاعطىعدليقيمةالعبدعليهقومالعبدئمنيبلغماذلهفكانعبدفيلهشركااعتق

.)1("العبيدعليهوعتقحصصهم

قال،بذلكفيعتقناولادامهاتالأياممنيومفيليصبحنبالإماءبالتسريالإذنهـ-

.)2("موتهبعدحرهبفهيسيدهامنولدتامةأكيما":اير!راللهرسول

لمحدالهغلاماضربمن":ايرو!اللهرسولقال،عتفهالعبدضربكفارةجعل-و

.)3("يعتقهانكفارتهفإنلطمهاوياته

رحمذاملكمن)":ا!رالرسولقال،لهرحمذويملكهأنلمجرديعتقالعبدجعل-ز

")4(.حزفهومحرم

!أ:نبأ

تركه؟المسلميسعلافرضاالعبيدتحريرالإسلاميفرضلالم:قانرقالإن

نزلتوالتيالعادلةاللهبشريعةيليقفلا،الناسأيديفيوالأرقاءجاءالإسلامإن:قلنا

أموالهممنالخروجالناسعلىتفرضأنبهايليقلا،ومالهوعرضهنفسهللانسانلتحفظ

منحتى،والاطفالالنساءمنإذ؛التحررالأرقاءمنكعيرصالحفيليسأنهكما.بالجملة

طرقه.بمعرقةوجهلهالكسبعنلعجزهبنقسهنفسهيكفلانيستطيعلامنايضاالرجال

يكلفهولانفسهبهيكسومماويكسوه،جملممايطعمهالذيالمسلمسيدهمعرقيفابقاؤهفكان

يغالىلاانالعدلتيمةومعنى.978(.772)الموطافيمالكورواه.17()الإيمانفيمسلمورواه.ى522)البخاريرواه)1(

شطط.ولاوكىولا:الرواياتبعضفي!قولهمعنىوهومنهبيخسولاثشهقي

وقد،العلماءجماهيرعندبهوالعمل،ضعيفببسندوالحاكم.902(/11)الطبرانيئورواه.(4/132)الدارقطنئيرواه)2(

.!اللهرصولبنابراهيمبولادتهاماريةعتقت

.45(/2)احمدالإمامورواه.(03)الايمانفيمسلمرو51)3(

.2525(.2524)ماجهابنورواه.02(/5)احمدالامامورواه493(و)داودأبوورواه.(1365)الترمذيرواه)4(
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اليهيحسنكانالذيالبيتعناقصائهمنالدرجاتبآلافخيرا،يطيقلاماالعملمن

.والحرمانالقطيعةجحيمويرحمه

الرقيق:احمفي:الثانيةالمادة

ا-العتق:

العبودية.رقمنوتخليصه،المملوكتحر-ئرالعتق:تعريفه-1

.13[:البدد[<رقبةفك...>:تعالىقوله؛والاستحبابالندبالعتقحكم:حكمه-2

اليدليعتقانهحتىالنارمنمنهاربامنهاارببكلاللهاعتقمؤمنةرقبةاعتقمن":اير!وقوله

.)1("بالقرجوالقرج،بالرجلوالرجل،باليد

ومنافعه،نفسهيملكحتى،الرقضررمنالمعصومالادميتخليصالعتقحكمة:حكمته-3

.واختيارهارادتهحسبعلىومنافعهنفسهفيالتصوفمنويتمكن،أحكامهوتكمل

وهي:العتقاحكام:احكامه-4

كما،أعتقتكاو،حررتكأو،عتيقأو،حمكأنت،صريحبلفطالعتقيحصل-أ

مثلا.عليكليسلطانلا:او،سبيلكخليتلقد:نحو،العتقنيةمعلكنبكناي!يحصل

عتقيصخفلا.رشيدابالغاعاقلايكونبانالمالفينصزفهيصخممنالعتقيصح-ب

المالية.تصرفاتهمجوازلعدم؛عليهالمحجورالئمفيهولا،الصبيولا،المجنون

الباقيعليهقوممنهنصيبهالشركاءاحدفاعتق،اكثراولاثنينمملوكاالرقيقكانإذا-ج

من":ير!اقوله؛فقطعتقمامنهعتقمعسراكانوان،كلهالعبدوعتق)2(موسراكانان

شركاوْهفاعطي،عدلقيمةالعبدعليهقؤمالعبدثمنيبلغماللهفكانعبدفيلهشركاأعتق

.)4("عتقمامنهعتقفقدوالا،)3(العبيدجميعوعتقحصصهم

أنت:قالفمن.فلاوإلا،الشرطوجودعندمنهعتقشرطعلىالعبدعتقعلقمن-د

ولادتها.ساعةمنهعتقولداامرانيولدتانحر

.422(.2/042)احمدالإمامورواه.1541()الترمذيورواه.21(!العتقفيمسلمرواه)1(

والسكن.كالكسوةالاماسيةحوائجهمناليهيحتاجوماوليلتهرومهقوتعنفضللهيكونان:اليسارفيالعبرة)2(

بعضهيفيماجمعفاذايسعىاناليهعللبانهإلاخرالبعضوبقيبالشاربعضهعنهعتقاذاالعبدانالعلماهل!بعضيرى)3(

فلا.دهالا،فلهذلكهوراى)ذادانماللعبدلازئالي!الئمعيانوالراجح.وعتقالماللثالىاعطاه

تخريجه.سبق)4(
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لهشركااعتقمن":ع!ا!رقولهلعموم؛الباقيعليهعتقبعضهفأعتقعبدلهكانمنهـ-

.)1("...مالهمنفيهمملولثفيلهشقضاأعتقمن":ا!كروقوله.الحديث"...عبدفي

يتسعالذيالقدرالعبيدمنيعتقفيهيموتالذيمرضهفيعبيداأولهعبداأعتقمن-و

اللث.مناممشفيتجوزلاوالوصية،بالوصيةأشبههذاإذ؛الثلثله

النطير:-ب

حرانت:لعبدهالسيديقولبأنمالكهموتعلىالمملوكعتقتعليقاقطييز:تعريفه-1

العبد.عتقالسيدماتفإذا،مونيبعد

روىلما؛تدبيرهأرادمنغيريملكلاالشيدكانإذاإلاالجوازالتدل!رحكئم:حكمه-2

من":!ش!اللهرسولفقال،فاحتاجمنهدبرعنمملوكاأعتقرجلاأن:ل!حهجابرعنالشيخافي

."منهأحوجأنت":وقال،إليهفدفعهادرهيمبثمانمائةاللهعبدبننعيممنفباعه"؟منييشتريه

فيويرغب،العبدلهالمسلميكونفقدبالمسلمالإرفاقالتدبيرحكمة:حكض-3

منفعتهيفقدولم،العتقأجرفينال،فيدبره،وموانستهخدمتهإلىمضطزانفسهويجد،تحريره

حياته.زمن

هي:التدييراحكام:أحكامه-4

ذلك.ونحو،حرفأنتمتأوإن،دبرتكقدأوْ،منيدبرعلىأنت:بلفندالتدبيريكون-1

،بقدرهمنهعتقوإلاعتقالثلثلهاتسعفإن،المالثلثمنالموتبعدالمدبريعتق-2

فيتجوزلاوالوصية،كالوصيةتبزعلأنه؛والأئمةوالتابعينالصحابةمنالجمهورمذهبهذا

الثلث.منأكمر

علىالمؤمنون":ا!لقوله؛فلاقوإلادئرالشرطوجدفإن،جازشرطعلىالتدبيرعلقإن-3

.يتحررفلايمتلموإن،تحررومات،حرفأنت،هذامرضيمنمتإن:قالفلو.)2("شروطهم

دبرهقدكانلرجلعبدام!ل!هلن!الرسولباعاذ؛والحاجة)3(الدينفيالمدبربيعيجوز-4

.)5(سحرتهالمالهار!!نهامدبرةعائشةوباعت.)4(ثمنهالىحاجةفيراهلما

.(182/)3البخاريرواه)1(

.()1352الترمذيورواه()12الاقضيةفيدلودابوورواه،الإصنابصحيحوهو(شروطهمعلىالمسلمون":بلفظتقدم)2(

.(94/)2الحاكمورواه

.ونحوهكدينحاجةمنإلايباغلاآنهوالصحيحخلافالمدبرييعفي)3(

والحاكم.الافعيرواه)5(.الإيمانكتاب)95(ومسلمالعتقكتابللأ(البخاريصحيح)4(
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عمرلقول؛لهاالمالكبموتمعهايعتقبمنزلتهافولدهاحاملوهيالأمةدبرتإذا-5

.)1("بمعزلتهاالمدبرولد"!ا:وجابر

علىإلا..<:يقولتعالىوالله،يمينهملكفيزالتمالانها؛مدبرتهيطاانللسيد6-

.!الصحابةجماهيرعنوطئهاجوازرويوقد.<إتمنهمملكتماأؤأزونهم

يصبحلاوحتىقصدهبنقيضلهمعاملةيعتقولم،تدبيرهبطلسيدهالمدثرقتللو7-

مدبريهم.موتيستعجلونالمدبرون

تب:الم!-ب

معينة،-أقساطأي-نجومعلىلهيؤديهمالعلىسيدهيعتقهعبدالمكاتب:تعريفه-1

.حزاكانمواعيدهافيأقساطهأدك!فمتى،صكابذلكلهفيكتب

ملكمثشاالكنفهنغونوائذين<:تعالىاللهلقولمستحيةالمكاتبة:المكاتبةحكم-2

وقول.33[:التور<]ءاتيتمالذياللهمالئنالؤهموخترافيهمعلمتتمانف!توهماتشكم

)-لم(."ظلهإلاظللايوماللهأظلهكتابتهفيمكاتئاأوْ،غازئاأوْغارئااعانمن":اير!الرسول

هي:أحكامللمكاتب:احكامه-3

كتابه.نجوممنقسطاحردفععندالمكاتبيتحرر-1

منالعديدلقول؛واحددرهمعليهبقيماالرقأحكامعليهتجريعبدالمكاتب-2

بقيماعبدالمكاتب)":اروهـقالالنبيأربجذهعنأبيهعنشعيبينعمروولزوايةالصحابة

)3(."درهمكتابتهمنعليه

ذلك،مننحوأوكتابهكربعالمالمنبشيءمكاتبهيساعدأنالسيهدعلىيجب3-

لهويجوز.<ءاتتكخالذياللهمالئنالؤهم>و:تعالىاللهلقول؛تحريرهفيمنهمساهمة

مكاتبته.قيمةمنععهيضعهأونقدالهيعطيهأن

فييكونأنإلاقبولهسيدهلزممثلادفعتينأوواحدةدفعهبالمالالمكاتبعخلإذا4-

)4(.ل!هعمرعنهذارويوقد،حينئدقبولهيلزمهفلالهضررذلك

المغني.صاحب)1(حكاهما

،/216(.الحبيرتلخيصفيحجرابنوذكره.صحيحبسندوالحاكماحمدالامام)2(رواه

حسن.(بسند324/)01البيهقيورواه.الفتن(في)1داودابو)3(رواه

المغني.صاحب)4(حكاه
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لورثةعليهبقيماوأتم،كتابتهعلىبقيكتابتهنجومالعبدتسديدقبلالسيدماتلو-5

للورثة.وصارالرقإلىردالوفاءعنعجزوإن،سيده

اعابط:لقوله؛التزويجمنيمنعهانلهوانما،السعيأوالسفرمنمكاتبهالسيديمنعلا-6

.)1("عاهزفهومواليهإذنبغيرتزؤجعبدا"بما"

والوطء،بهاوالانتفاعاستخدامهامنمنعتالكتابةلان؛مكاتبتهءوصاللسيديجوزلا-7

تعالى.اللهرحمهمالأئمةمنالجمهوررأيهووهذا،بالكتابةتنقطحالتيالمنافعجملةمن

جاز،وعجزاخرنجمموعدحلوقدالكتابةنجوممننجمأداءعنالمكاتبعجزإذا-8

حتىالرقفيالمكاتبيردلا)ا:لورلمحخهعليلقول؛كانكماالزقإلىويردهيعجزهأنللسيد

."نجمانعليهيتوالى

الرقإلىعادتعجزتوإن،وعتقتنجومهاأدتهيإذامعهايعتقالمكاتبةولد-9

بعدحدثماأومكاتبتهاساعةبطنهافيحملاكانماذلكفيوسواء،ولدهامعهاوعاد

.الجمهورمذهبهووهذا،ذلك

الركاةمنلهاعطيقديكونانالالهتبعالسيهدهكانماليدهوفيالمكاتبعجزإذا-01

الغعئي.الستدمنبهأحقهمإذ؟والمساكينللفقراءيعطىأنينبغيفإنه

الولد:أئم-د

انثى.اوكانذكراولدامنهفتلدبهاتسرياسيدهايطؤهاالجاريةهيالولدأتم:تعريفها-1

لقوله؟ولدامصارتمنهولدتفإذا،بامتهيتسزىانللسيديجوز:الثسريحكم-2

ملومين<غترفإنهمإهتتهمملكتممااوأزؤجهمعكالا!خفبهونلفروجهتم!والذين>:تعالى

الصلاةعليهففالإبراهيمفولدتالقبطةبماريةظلا!لراللهرسولتسرىوقد.[]المعارج

لهفولدتلإبراهيمسرية-إسماعيلأم-هاجركانتكما.)2("ولدهاأعتقها":والسلام

.السلامعليهمااسماعيل

:التسريفيالحكمةمن:التسريحكمة-3
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وفراشهاوكسوتهابنظافتهافيعتنيبهاالسيدعنايةمنمزيداوطؤهالهايجرقد-بر

ذلك.الىوماوغذائها
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بيعهاولأن،)1(الأولادأمهاتلبيععنوالسلامالطلاةعليهلنهيه؛بيعهايجوزلاأنهاإلا

سيدها.بموتالمنتظرةحريتهامعيتنافى

فهيمنهأمتهولدترجلأ!يما":ا!و!لقوله؛سئدهاموتبمجزدالولدأمتعتق-ب

.)2("منهديرعنمعتقة

عمرلقول؛صورتهوتم!رتخلقهتماذاسقطاالمولودكانولوولدامالجاريةتصير-ج

.)3(سقظاكانوإنعتقتفقدسيدهامنالامةولدتاذا!ه:

لاالعلمأهلبعضانغير،كافرةأومسلمةتكونأنبينالولدامعتقفيفرقلا-د

.الجمهورمذهبهوكمافرقلاانيقتضيالنصوعموم،الكافرةعتقيرى
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لسيدها.الامةوكسب،سيدهاموتقيلامة
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:الولاءهـ-

بالعتق.الإنعامسببهاعصوبةالولاء:تعريفه-1

منعاصبايتركولمماتفإن،لهعاصباكانالعتقأوجهمنوجهبأيمملوكاعتقفمن

.)4("أعتقلمنالولاءإنما"اروهـ:لقوله؛العتيقلهذاعصبةوعصبتهالمعتقكاننسبه

.[5:الأصا!]<وموليكتمالد.!فيف!خونحم>:تعالىبقولهمشروغالولاء:حكمه-2
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المغني.صاحبحكاه)3(.)2515(ما-ابنرواه)2(
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ولالماعلاالنسبكلحمةلحمةالولاء:"الصيبوقوله.)1("اعتقلمنالولاء:"ع!اص!ق!وقوله

.)2("يوهب

:الولاءاحكام:احكامه-3

بغيرهما.أوبالتدبيرأوبالمكاتبةكانسواءالعتقأوجهمنوجهبأيأعتقلمن-الولاء1

كالنسب،لانه،هبةاويبيعاخرإلىصاحبهمنينتقلفلا،يوهبولايباعلا-الولاء2

لحمةالولاء:"والسلامالصلاةعليهقال،الأحوالمنبحاليوهبولا،يباعلاوالنسب

."يوهبولالماعلاالنسبكلحمة

،الإناثدونالذكورالمعتقعصبةاو،انثىاوكانذكراالمعتقإلابالولاءيرث-لا3

ذباخاعلىاللهوصلىوأقومأهدىوسبيلهأعلمتعالىوالله.المواريثعلمفيمفضلهوكما

وسلم.وصحبهوالهمحمد

فيهالقهموما،طغىالقلمعنهمااصلاحومطالعهمتصفحهوأرجو.للهوالحمدشكلهتم

.القهارالواحدللهوالكمال،يكبوقدفالجواد،فمعذرة،حار

كا760ماج!ابنورواه.0،)الطلاقفيالنسائيورواه.00،/3)البخاريرواه)1(

!كا./6)البيهقيرواه.صحيحبسندي4/41)الحاكمرواه)2(
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